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1. Krátké představení EBRD 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
(European Bank for Reconstruction and 
Development – EBRD, „Banka“) vznikla jako 
mezinárodní finanční instituce po skončení 
studené války (1991). EBRD má ke dnešnímu 
dni 66 akcionářů1, z toho se jedná o 64 
členských zemích (včetně České republiky) a 
dále o Evropskou unii a Evropskou investiční 
banku. EBRD se postupně stala největším 
investorem v regionu střední a východní 
Evropy a centrální Asie. 

1.1. Hlavní cíle Banky   

EBRD je mezinárodní finanční institucí se zcela 
unikátním transformačním mandátem. Od 
svého vzniku si klade za cíl napomoci 
přechodu zemí střední, východní 
a jihovýchodní Evropy, zemí Kavkazu,  střední 
Asie a nově také vybraných zemí severní Afriky 
a Středomoří z centrálně řízených ekonomik 
na tržní systém. Ve své činnosti klade banka 
zásadní důraz na zlepšování životního 
prostředí, což v praxi znamená, že financuje 
jen takové projekty, které prokazatelně 
přispějí ke zlepšení situace u klientů, příjemců 
podpory Banky.  

 

EBRD si klade za cíl zlepšit životní prostředí v zemích 
operací 

Vztah Banky se zeměmi, v nichž EBRD operuje, 
má také politický aspekt: Banka podporuje 
pouze ty země, které se zavázaly k a usilují 
o naplňování principů demokracie a plurality. 

 

 

 

                                                           

1
 Stav k 31. prosinci 2013 

1.2.  Hlavní principy fungování EBRD 

EBRD je zaměřena především na podporu 
soukromého sektoru. Banka v zemích operací 
usiluje o rozvoj zdravého investičního klimatu 
založeného na fungující a vymahatelné 
legislativě. EBRD usiluje o potlačení korupce, 
zavedení transparentních pravidel při 
výběrových řízeních i při vedení účetnictví a 
provádění pravidelných auditů. Velký důraz je 
kladen také na ekologii, udržitelnost 
financovaných projektů a posílení kapacit 
klienta. Fungování EBRD je založeno na těchto 
principech: 

 udržitelnost životního prostředí 
a zlepšení sociální situace 

 rovnost pohlaví 

 transparentnost 

 pravidla dobrého řízení (corporate 
governance) 

 podpora demokratických reforem 
 

1.3. Srovnání se soukromými / komerčními 
bankami 

Přestože v případě EBRD jde o mezinárodně 
působící banku s politickým mandátem, je 
zřejmé, že část aktivit, procesů a fungování 
EBRD bude srovnatelná s bankami působícími 
na čistě na komerčním základě, zatímco 
v jiných oblastech se fungování Banky zásadně 
odlišuje.  

Při rozhodování o financování konkrétních 
projektů hrají u EBRD naprosto klíčovou roli 
tyto 4 základní principy: (1) additionality, (2) 
transition impact, (3) sound banking and (4) 
sustainability.  

Stejně jako „běžné“ banky, financuje EBRD 
pouze takové projekty, které experti a vedení 
Banky vyhodnotí jako životaschopné 
s očekávanou úplnou návratností vložených 
prostředků včetně úroků, tzv. sound banking. 
V čem se Banka liší, je to, že zásadně vstupuje 
do odvětví a projektů, kam soukromý kapitál 
zatím ještě nevstoupil či je považuje za příliš 
rizikové, případně soukromí investoři 
vzhledem k rizikovosti operace podmiňují svou 
účast participací EBRD, tzv. princip 
additionality. EBRD je tedy často určitým 
„demonstrátorem“, který investorům ukazuje, 
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že je možné v cílových zemích a jednotlivých 
sektorech ekonomiky úspěšně působit 
a bezpečně investovat. Banka z principu  
nebývá  jediným investorem, nejčastěji se její 
spoluúčast pohybuje do výše 35 %, pouze 
zcela výjimečně se může s klientem 
dohodnout jiným způsobem.  

Banka také v souladu s principem 
sustainability plánuje, jak učinit projekt 
udržitelným dlouhodobě, tedy po ukončení 
financování EBRD. Například u kapitálových 
investic EBRD již od zahájení operace plánuje 
svůj výstup, tzv. „exit“. Ten bývá u 
kapitálových vkladů průměrně zhruba 5 let, 
poté Banka svůj podíl prodává, je-li to možné. 
Dalším příkladem úsilí o dosažení udržitelnosti 
je poskytování financování formou půjček 
v kombinaci s projekty technické spolupráce, 
která má formu grantů a může být určena mj. 
na budování a posílení kapacit klienta  

V souladu se specifickým transformačním 
mandátem EBRD lze říci, že žádný projekt 
neprojde schvalovacím procesem, pokud u něj 
nebude možné prokázat dostatečný přínos pro 
transformaci dané ekonomiky či například 
restrukturalizaci / privatizaci konkrétního 
podniku, tzv.  transition impact.  

1.4.  Základní finanční nástroje EBRD 

Z pohledu zájemců o spolupráci s EBRD z řad 
českých subjektů jsou nejatraktivnějšími a 
nejčastěji užívanými finančními 
nástroji investice a půjčky EBRD, které 
umožňují klientovi v cílové zemi financování 
expanze či modernizace a související nákup 
vybavení a strojů. V konkrétním případě tedy 
financování EBRD umožní klientovi vypsat 
výběrové řízení na práce či dodávky zboží či 
služeb, o které se mohou ucházet i české 
subjekty.  

Půjčky (loans) – podmínky půjček se flexibilně 
upravují tak, aby vyhovovala konkrétnímu 
projektu. EBRD může převzít úplné riziko za 
poskytnutou půjčku, většinou se ale snaží 
získat další poskytovatele úvěrů, se kterými 
bude riziko sdílet. Na podporu financování 
malých a středních podniků (SMEs) poskytuje 
EBRD půjčky také, a to buď přímo nebo  s 
pomocí prostředníka v zemi příjemce. 

Nejčastěji jde o domácí finanční instituci, do 
které EBRD kapitálově vstoupí nebo jí 
poskytne účelovou půjčku pro financování 
SMEs (často formou tzv. úvěrové linky – credit 
line).  

Mezi příklady půjček patří např. půjčka 
ukrajinskému přístavu Illichivsk (26 mil. EUR 
na 15 let) na jeho modernizaci, 10 mil. EUR 
půjčka moldavské Pro Credit Bank na 
financování SMEs nebo pětiletá půjčka 
UniCredit Leasing Russia na podporu leasingu 
strojů a nákladních automobilů pro ruské 
SMEs. S českou firmou ČEZ v roli 
spoluinvestora se banka dohodla (2010) na 
půjčce 149 mil. EUR při privatizaci turecké 
firmy SEDAS a financování následného 
investičního programu této firmy.  

Z pohledu Banky jsou za malé považovány 
půjčky cca do 10 mil. EUR, maximální 
poskytované půjčky pak sahají do výše 250– 
300 mil. EUR. Jde zpravidla o komplexní 
infrastrukturní projekty spolufinancované 
s dalšími mezinárodními finančními 
institucemi, často ve státním sektoru. 
Příkladem může být financování modernizace 
programu jaderné bezpečnosti na Ukrajině 
z roku 2013. Partnerem zde byla státem 
vlastněná ukrajinská energetická společnost 
Energoatom. (V oblasti energetiky je 
v postkomunistických zemích typické, že 
klíčové podniky jsou v částečném či plném 
vlastnictví státu.) 

Průměrná výše půjčky je však cca 22 mil. EUR, 
přičemž tato hodnota v posledních letech 
klesá. EBRD poskytuje také menší půjčky pod 
5 mil. EUR, nejde však zpravidla o samostatné 
půjčky, nýbrž o sub-projekty v rámci specificky 
(sektorově, geograficky) zaměřených 
programů (Frameworks). Příkladem může být 
poskytování účelově zaměřených půjček 
malým a středním podnikům na nákup 
vybavení zvyšujících energetickou účinnost 
jejich výrobního procesu a budov (sustainable 
energy či energy efficiency financing facilities), 
konkrétně například na nákup moderních 
ekologických technologií, nových bojlerů, 
financování zateplení budov či výměny oken. 

Kapitálové, majetkové vklady (equity) –
kapitálové vstupy EBRD do firem, bank nebo 
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jiných typů organizací mají mnoho různých 
podob a záleží vždy na dohodě EBRD 
s partnerem. Banka například v roce 2009 
získala minoritní podíl v ruské Promsvjazbance 
(11,75 %), což do té doby byla největší 
expozice EBRD v ruské bance. Pravidlem je, že 
Banka přijímá pouze pozici menšinového 
akcionáře. Vklady se nejčastěji pohybují ve 
výši 2-100 mil. EUR.  Banka také stále častěji  
investuje do investičních fondů (equity funds), 
které dále investují do SMEs. EBRD usiluje o 
rozvoj domácích kapitálových trhů a také umí 
poskytovat financování v lokální měně. 

Garance (guarantees) – Banka poskytuje 
mnoho typů garancí, které se vzájemně liší. 
Konkrétní podmínky proto vždy záleží jak na 
právní a ekonomické situaci v zemi příjemce 
garance, tak na typu organizace, za kterou je 
garance vystavena. Nejčastější je poskytnutí 
garance na riziko nesplacení úvěru (defaultu) 
v plné výši. Další typy garancí směřují na 
vybraná, předem definovaná rizika. Všeobecně 
jde o garance dluhu, garance na pohyby místní 
měny a garance pro usnadnění obchodu / 
exportu (tzv. trade facilitation). Jde například 
o garance za vystavené platební akreditivy aj. 

Doplňujícím o to však zajímavějším nástrojem 
pro české subjekty jsou projekty technické 
spolupráce, na jejichž základě EBRD najímá 
konzultanty, kteří mají za úkol především 
pomoci s identifikací či implementací 
konkrétního investičního projektu. Technická 
spolupráce je poskytována primárně formou 
nevratných grantů pocházejících od 
multilaterálních (EU) a bilaterálních donorů a 
vzhledem k rostoucímu zájmu českých 
konzultantů je jí věnována samostatná část. 
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2. Dlouhodobé, střednědobé 

a krátkodobé cíle a strategie 

EBRD 

 
Plánování aktivit banky v dlouhodobém, 
střednědobém i krátkodobém horizontu ji činí 
atraktivní především pro ty firmy, které jsou 
schopny se rytmu banky přizpůsobit a „mluvit 
stejným jazykem“ jako její představitelé. Proto 
je dobré znát, jak EBRD svoji činnost plánuje 
a následně realizuje. 

 

2.1. Dlouhodobý horizont  

Nejdelším plánovacím obdobím EBRD je pět 
let. Dokument, který tuto pětiletou strategii 
Banky definuje, se nazývá Capital Resource 
Review (CRR) a v současné době platí CRR na 
období 2011-2015. Jedná se už o čtvrté 
plánovací období, proto se dokument 
označuje jako CRR4. 

Nyní platný CRR4 definuje pět priorit, kterým 
se EBRD v tomto období hodlá přednostně 
věnovat: 

 stabilita finančního sektoru 

 diverzifikace národních ekonomik 

 energetická efektivita, změna klimatu 
a energetická bezpečnost 

 zlepšování infrastruktury 

 poučení se z krize. 
 

V rámci CRR4 Banka také hodlá zvýšit svoji 
aktivitu v tzv. Early Transition Countries2 
(nejméně rozvinutých zemích regionu) 
a v zemích západního Balkánu. V reakci na 
události tzv. Arabského jara se Banka začíná 
zaměřovat i na čtyři země tzv. regionu SEMED 
východního a jižního Středomoří – Maroko, 
Tunisko, Egypt a Jordánsko. Pracovně se 
tomuto posunu říká „na východ a na jih“.  

                                                           

2
 Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kyrgyzstán, 

Gruzie, Moldavsko, Tádžikistán, Mongolsko, 

Turkmenistán, Uzbekistán 

 

V Kara-Balta (Kyrgyzstán) investuje EBRD do zlepšení 
hospodaření s pitnou vodou 

CRR schvaluje Rada guvernérů EBRD3, hlavní 
informace ze schváleného dokumentu se 
publikují zde4. Dokument mj. indikuje 
očekávaný roční objem investičních 
prostředků na projekty v zemích působení 
EBRD, během tohoto období jde o 8-9 mld. 
EUR ročně. V rámci informační politiky Banky 
„Have Your Say“ se veřejnost může vyjádřit 
k projednávaným sektorovým strategiím 
Banky nebo teritoriálním strategiím EBRD. 
Tuto možnost lze využít prostřednictvím této 
webové stránky EBRD. 

Více informací o dokumentu zde: CRR 4 Celé 
znění CCR4 má cca 200 stran, přičemž draft je 
k dispozici zde. Na konci roku 2013 byly 
oficiálně zahájeny diskuse o nové strategii 
CRR5 na období 2016-2020, strategie by měla 
být schválena Guvernéry na výročním zasedání 
EBRD v Tbilisi v květnu 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Guvernérem EBRD za ČR je ministr financí 

http://www.ebrd.com/pages/about/who/structure

/governors.shtm 

4
 Seznam webových adres je uveden v příloze č. 3 

http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr1115.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/have-your-say.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/capres.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr4b.pdf
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2.2. Střednědobý horizont 

Ve střednědobém horizontu (3-4 roky) se 
operace banky řídí především strategiemi pro 
jednotlivé země operací a sektorovými 
strategiemi/ politikami. Tyto strategie 
obsahují především informace a vyhodnocení 
prostředí v dané zemi (politické, sociální, 
právní,…) a definici hlavních sektorů 
ekonomiky, kde chce EBRD v zemi působit 
(např. v případě Ruska energetika, podpora 
SMEs, investice do infrastruktury, doprava, 
přenosové sítě) a podpora finančních trhů. 
Tyto „Country strategies“ jsou veřejně 
dostupné na webu EBRD zde. Při přípravě 
strategií je velice důležitá role místních 
kanceláří EBRD (Resident offices) a jejich 
znalost místního prostředí. Dokumenty 
schvaluje Správní rada (Rada ředitelů) 
v Londýně, přičemž čeští zástupci na Správní 
radě se účastní všech přípravných diskusí a 
výborů, mohou poskytnout drafty strategií 
k nahlédnutí, mohou vznášet připomínky, 
požadovat objasnění a v konečně fázi hlasují o 
schválení všech střednědobých strategií a 
politik. České subjekty mohou alespoň 
částečně ovlivnit finální podobu strategie tak, 
že budou informovat o problémech 
a potřebách, které tyto země pociťují a chtěli 
by je s pomocí EBRD vyřešit, je také možné se 
zapojit do veřejných konzultací k jednotlivým 
strategiím, případně upozornit na konkrétní 
záležitosti českého představitele v rámci 
Správní rady EBRD. Např. český investor do 
energetiky v Rusku může informovat EBRD 
(Resident office) o potřebě modernizace 
lokální přenosové soustavy nebo navrhnout 
jiný způsob zlepšení místní situace. 
Zastupitelské úřady ČR v zemích operací 
EBRD by měly disponovat kontakty na místní 
kanceláře EBRD, být s nimi v průběžném 
kontaktu a v případě potřeby být schopny 
pomoci s navázáním kontaktů (podmínkou je 
samozřejmě smysluplnost takového kontaktu). 
Adresy jednotlivých regionálních kanceláří 
EBRD jsou uvedeny na konci v příloze č. 2, 
aktuální informace o kontaktních osobách jsou 
k dispozici na webu EBRD. 

 

 

2.3. Krátkodobý horizont 

Aktualizace strategií pro jednotlivé země 
operací probíhající každoročně a týkají se 
všech zemí operací. Jde o krátké dokumenty 
(5–15 stran), které doplňují existující tříleté5 
strategie tak, že reagují na aktuální vývoj 
v dané zemi (např. i na změny priorit vlády po 
volbách apod.). I tyto dokumenty schvaluje 
Správní rada, protože v některých případech 
tyto dokumenty mění, resp. konkretizují 
jednotlivé priority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Během roku 2013 bylo dohodnuto, že veškeré nové strategie 

EBRD pro jednotlivé země budou pokrývat období 4 let (nikoli 3, 

jak tomu bylo dosud). Větší důraz tak bude kladen na 

každoroční  aktualizace jednotlivých strategií.  

http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/who/structure/directors.shtml
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2.4. Business Plan a roční rozpočet 

Vždy na konci roku se připravuje rozpočet 
a byznys plán Banky na příští rok. Tyto 
dokumenty jsou diskutovány Správní radou a 
následně schváleny guvernéry na výročním 
zasedání EBRD a obsahují již indikativní 
alokace pro jednotlivé sektory a regiony. 
Diskuze se vedou nad konkrétními částkami, 
které se alokují na projekty v různých 
regionech, na rok 2014 je to celkem zhruba 
370-435 projektů v hodnotě 8-9,5 mld. EUR.  

Měnící se priority se projevují jak 
v aktualizovaných ročních strategiích 
(krátkodobý horizont), tak samozřejmě 
v ročních rozpočtech EBRD. Pro rok 2012 to 
například nově znamenalo vyčlenění 
dodatečných prostředků na rozšíření 
působnosti banky o čtyři země, kterých se 
dotklo tzv. Arabské jaro (Egypt6, Tunisko, 
Maroko a Jordánsko). Region SEMED 
(Southern and Eastern Mediterranean) byl ze 
začátku příjemcem především technické 
spolupráce, zaměřené na budování kapacit, 
které by byly v následné fázi schopné 
realizovat konkrétní investiční projekty. 
Samozřejmě, již v této fázi dochází k diskuzím 
o největších problémech, se kterými by EBRD 
v zemích SEMED měla pomáhat (energetika, 
SMEs, podpora municipalit v regionech aj.). 

V roce 2013 se Jordánsko, Maroko a Tunisko 
staly oficiálně zeměmi operací EBRD a byly 
také schváleny první větší investice EBRD 
v regionu. Například pro Maroko byla 
schválena půjčka 60 mil. EUR na podporu 
zavedení elektřiny do rurálních oblastí mj. 
s využitím moderních technologií a 
decentralizovaného modelu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Jiná 65 mil. EUR půjčka 
slouží k zafinancování zásobování 3 středně 
velkých marockých měst pitnou vodou. 

                                                           

6 Egypt se jako jediný dosud nestal oficiální zemí operací EBRD, 

jelikož přijímající proces byl pozastaven vzhledem 

k nestabilnímu politickému vývoji. I přesto je EBRD v Egyptě 

činná alespoň provizorně, např. v roce 2013 byl schválen projekt 

na podporu MSMEs v hodnotě 50 mil. EUR prostřednictvím 

půjčky Egyptské centrální bance, ve stejné hodnotě byl schválen 

také nástroj na poskytování garancí v rámci Trade Facilitation 

programu.  

V Tunisku poskytla EBRD 40 mil. EUR bankám 
k přepůjčení vybraným SMEs. V Jordánsku 
EBRD financuje např. rehabilitaci vodárny  či 
dosud největší projekt v soukromém sektoru 
v hodnotě přes 100 mil. EUR na výstavbu 
elektrárny 15 km od rostoucího hlavního 
města Ammánu.  
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3.    Z pohledu firem – investice, 

tendry na dodávky, práce 

a služby, technická spolupráce 
 
V rámci investic vystupuje EBRD zpravidla 
jako minoritní spoluvlastník existujícího 
podniku nebo banky v zemích operací. Při 
půjčkách klientům v rámci veřejného sektoru 
dohlíží na formální i věcnou správnost 
vypisovaných tendrů na dodávky zboží, práce 
a služeb. Při poskytování technické spolupráce 
se realizují projekty na zlepšení kapacit 
místních partnerů, připravují se materiály a 
podkladové materiály pro větší projekty, 
studie proveditelnosti, energetické 
účinnosti apod. 

Pro firmy, které chtějí vstoupit do kontaktu 
s EBRD, je důležité si uvědomit, v jaké roli 
budou vůči EBRD vystupovat: 

 (spolu)investor (sponzor) – např. pokud 
česká firma již vlastní, nebo hodlá 
kapitálově vstoupit, do některé firmy 
v zemích operací EBRD. Zde se jedná 
o přímá jednání mezi českou firmou 
a EBRD, jde o vyjednávání mezi 
rovnocennými partnery; 

 (sub)dodavatel – česká firma se chce 
ucházet o zakázku u klienta EBRD. Klient 
EBRD v zemi operací je ten, kdo vypíše 
výběrové řízení, jehož se mohou 
v otevřené konkurenci účastnit i české 
subjekty; 

 konzultant – firma, konsorcium či 
jednotliví konzultanti se uchází o zakázku 
v rámci vypsaného výběrového řízení 
předložením tzv. vyjádření zájmu – 
expression of interest. V případě 
projektů technické asistence jde 
nejčastěji o zpracování studie 
proveditelnosti (feasibility studies) či 
podporu při implementaci objemově 
mnohem většího investičního projektu.  

3.1. Investice EBRD 

EBRD běžně vstupuje do existujících podniků 
a bank, ve kterých se stává jedním ze 

spolumajitelů - akcionářem7. Finanční účast 
Banky se nejčastěji pohybuje v rozmezí 2-
100 mil. EUR a podmínkou je, aby již při 
vstupu Banky do daného podniku, existovala 
dohoda o formě a způsobu majetkového 
vyvázání EBRD z této firmy (exit strategy). 

EBRD nejčastěji vstupuje do firem formou 
držení majetkových akcií, většinou do výše 
35 % vydaných akcií podniku. Jiné formy 
kapitálové účasti jsou také možné, nebudou 
zde však rozebírány. Banka svoji připravenost 
vstoupit jako akcionář do podniků v zemích 
operací deklaruje ve svých strategiích 
k jednotlivým zemím a sektorům. České 
republiky se tato možnost již netýká, jelikož 
ČR z operací tzv. graduovala a Banka tudíž na 
našem území nové projekty nezahajuje. Čeští 
investoři však mohou s EBRD jednat 
o projektech v dalších zemích operací, kde by 
např. EBRD mohla kapitálově vstoupit do 
podniku, (spolu)vlastněného českým 
investorem. 

 

Jedna z investic EBRD směřovala do polského 
rafinérského průmyslu. Na snímku rafinerie v Plocku, 
vlastněná PKN Orlen 

Při hodnocení investic se EBRD řídí interními 
předpisy pro hodnocení projektů 
(tzv. investment guidelines). Kromě toho, že 
investiční záměr musí směřovat do 
strategické oblasti, kterou je banka 
připravena v dané zemi podporovat, musí také 
podpořit zájem soukromých investorů 
o investování do země a oboru, přispět ke 
zlepšení ekonomické i sociální situace v zemi 
a pomoci při realizaci strukturálních 
a sektorových reforem.  

                                                           

7
 bankovním sektorem se tento materiál nezabývá 
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3.2. Tendry na dodávky zboží, prací a služeb 

Zde je důležité si uvědomit, že EBRD není 
objednatelem a nakupujícím zboží a služeb, 
i když se jedná o projekty Bankou 
(spolu)financované. Výběrová řízení vypisuje, 
tendry hodnotí a vítěze vybírá klient ze zemí 
operací, tedy příjemce prostředků 
poskytnutých Bankou. Banka se nicméně po 
celou dobu procesu výběrového řízení, 
vyjednávání a následné realizace projektu 
zajímá o kvalitu projektu, dodržování pravidel 
a o ochranu smluvních stran v případných 
sporech. Banka také dohlíží na to, aby jednání 
neprobíhala pod nátlakem, nedocházelo ke 
koliznímu jednání a reaguje při náznacích 
a projevech korupčního jednání 
nebo podvodného chování smluvních stran. 
Zodpovědnost za realizaci projektů leží na 
samotných klientech. Veškeré smlouvy se 
podepisují mezi dodavatelskou firmou 
a klientem, nikoli EBRD. 

 

3.2.1.  Plánování, vyhlášení a podávání 
přihlášek. Typy tendrů 

Specifikaci požadovaného zboží a služeb 
sestavuje klient, případně za tímto účelem 
najatý konzultant, v rámci EBRD však musí  
projít „tichou schvalovací procedurou“ („no 
objection basis“). Totéž platí pro úpravy 
specifikace během realizace projektu. 

Klient má povinnost zveřejnit informaci 
o vypsaném tendru na své webové stránce, 
EBRD v angličtině zveřejňuje tyto informace na 
adrese 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=
procurement_notice  

Klient by měl, na základě žádosti uchazeče, 
poskytnout seznam uchazečů, kteří si již 
zakoupili tendrovou dokumentaci. Důvodem 
je zájem ulehčit tvorbu společných konsorcií 
pro práci na projektu firmám s podobným 
řešením nebo výrobky. 

Tendry jsou přístupné všem zájemcům, bez 
rozdílu země původu. Je zodpovědností klienta 
umožnit uchazečům připravit nabídky 
v odpovídající kvalitě a rozsahu. Všeobecně by 

na přípravu nabídek nemělo být poskytnuto 
méně času než 45 dní, pro větší a složitější 
projekty ne méně než 90 dní.  

U nákupů s očekávanou cenou vyšší než 
250 tis. EUR nebo nad 7,5 mil. EUR v případě 
prací a instalace zařízení, vyžaduje EBRD 
otevřenou tendrovou proceduru. Banka 
výslovně zakazuje účelové dělení objednávek 
nebo rozsahu prací do menších částí s cílem 
nepřekročit výše uvedené úrovně a vyhnout se 
tak pravidlům pro otevřená výběrová řízení.  

U složitějšího a technologicky rychleji se 
vyvíjejícího druhu zboží může klient přistoupit 
k dvoustupňovému procesu výběru nejlepší 
nabídky. V prvním kole se podávají a hodnotí 
pouze technické řešení, bez ceny. Teprve při 
kvalifikaci do druhého kola přistupuje klient 
k hodnocení nabídek na základě ceny 
a rozšířené technické dokumentace.  

Dalšími metodami výběru dodavatele mohou 
být omezené řízení („selective tendering“) pro 
velice specializované a složité práce, přímý 
nákup (např. při rozšíření podepsaného 
kontraktu nebo existenci pouze jednoho 
dodavatele), případně další modifikace. 
Všechny odchylky od standardního 
tendrového řízení musí být schváleny ze 
strany EBRD. 

U klientů v síťových odvětvích („utilities“), 
kteří již mají mezi vlastníky značný podíl 
soukromých majitelů, může Banka souhlasit 
s použitím firemních postupů pro výběr 
nejlepší nabídky, tyto však musejí být pro 
Banku akceptovatelné. 

 

3.2.2. Tendrová dokumentace, smlouvy 

Základním principem je, aby tendrové 
podmínky, popsané v dokumentech k tendru, 
nebyly diskriminační a umožnily kandidátům 
se detailně seznámit s očekáváními, se kterými 
se klient Banky pouští do projektu. Cílem 
evaluace je identifikovat ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku. Evaluační kritéria 
nejsou tedy zaměřena pouze na nejnižší cenu; 
s velikostí a složitostí projektu roste i význam 
dalších kritérii, která však musejí být předem 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
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specifikována v tendrové dokumentaci, např. 
doprava na místo realizace, platební 
podmínky, náklady na údržbu, výkonnost 
a kvalita zařízení, použité technologie. Jiné než 
cenové faktory musí být zároveň převedeny 
do finančního vyjádření, aby bylo možné 
nabídky porovnat. Pokud charakter kritéria 
finanční vyjádření neumožňuje, měly by být 
určeny jejich relativní váhy pro možnost 
porovnání. Vítězí nabídka s nejnižšími 
vyhodnocenými celkovými náklady, což 
nemusí vždy znamenat nejnižší cenu.  

V roce 2012 se česká firma účastnila tendru 
na dodávku městských dopravních 
prostředků v Turecku. I když byla cena za 
jeden vůz mezi konkurenčními uchazeči 
nejnižší, soutěž vyhrála firma, která nabídla 
relativně nižší náklady na provoz a údržbu. 
Součet těchto nákladů a nabídkové ceny za 
jeden vůz byl nakonec nižší než v případě 
nabídky české firmy. 

U aktivit spolufinancovaných  EBRD, 
směřujících do veřejného sektoru 
a garantovaných členskou zemí EBRD 
(tzv. „sovereign operations“), se výzvy k účasti 
a tendrová dokumentace vyhotovují 
v některém z pracovních jazyků Banky 
(většinou v angličtině). Klient může, s cílem 
usnadnit účast firem ze své země, publikovat 
tendrové dokumenty také v domácím jazyce. 
Nicméně i zde platí rovnost uchazečů bez 
ohledu na zemi původu, klient při výběrovém 
řízení nesmí zvýhodňovat místní subjekty. 

Smlouvy mezi klientem Banky a vybraným 
dodavatelem se uzavírají v angličtině. Tyto 
smlouvy EBRD prověřuje, zda odpovídají 
kritériím Banky.  

Technické standardy a požadavky by měly 
vycházet z mezinárodních norem a zvyklostí. 
Klient by se měl vyvarovat požadavkům na 
„značkové“ nebo jinak specifikované výrobky 
(„brand names“), které zvýhodňují jednoho 
výrobce. 

Ceny by se měly domlouvat podle pravidel 
Incoterms (CIP, DDU aj.). U „suverénních 
operací“ se do hodnocení cen nezahrnují 
dovozní cla, daně a poplatky za dovážené 
zboží. Měnu kontraktu si určuje klient a může 

se rozhodnout uhradit část dodávky v místní 
měně. Při umožnění stanovit cenu projektu ve 
více měnách se finální cena přepočítává na 
jednu měnu, podle kurzu ke zvolenému datu. 
To musí být minimálně 30 dní před termínem, 
kdy se budou otevírat tendrové obálky. 

Platby se uskutečňují podle běžných 
mezinárodních zvyklostí, opět v souladu 
s uzavřenými smlouvami. Za zboží se platí po 
dodání a přebírce, není-li ve smlouvě uvedena 
povinnost instalace a uvedení do provozu. 
U kontraktů s fixní cenou dodávky musí být 
uvedena možnost úpravy o inflaci podle 
vhodně zvoleného indexu. Je to kvůli 
případnému zpoždění realizace kontraktu 
a s tím spojeným možným růstem cen. 

Smluvní ujednání by měla usilovat 
o rovnoměrné rozdělení rizika mezi smluvní 
partnery. EBRD výslovně doporučuje, aby se 
v co největší míře používaly standardní, 
mezinárodně používané (vzorové) typy smluv. 
Jednoznačně se vylučuje možnost stanovení 
takových tendrových podmínek, které by 
omezovaly volnou soutěž. 

 

3.2.3. Podávání nabídek, otevření obálek, 
změny ve smlouvách 

Firma se může účastnit jednoho řízení pouze 
jednou, není možné např. být členem několika 
různých konsorcií, usilujících o jednu zakázku. 
Ale jako subdodavatel může konkrétní firma 
být členem více nabídkových konsorcií. 

Konzultační společnosti, které poskytovaly 
poradenství při přípravě projektu, by se 
neměly ucházet o dodávky zboží, služeb 
a prací v následných fázích projektu, i kdyby to 
byly kapacitně a odborně schopny zvládnout. 
Výjimkou mohou být např. dodávky projektů 
na klíč nebo akce, kde je proces přípravy 
a dodávky integrovaný do jednoho 
nedělitelného celku. 

Za procedurální správnost při otevírání 
nabídek a jejich následné hodnocení 
zodpovídá klient. Účastníci tendru mají právo 
se otevření obálek na vlastní žádost zúčastnit. 
Během vyhodnocování nabídek není možné, 
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aby klient kontaktoval účastníka tendru 
a požadoval nějaké změny v předložené 
nabídce. Klient má v případě, že přihlášené 
firmy nezaručují dostatečnou konkurenci mezi 
uchazeči a(nebo) pokud cenové nabídky 
výrazně převyšují původní odhady, právo 
odmítnout všechny předložené nabídky.  

 
Uchazeči mají možnost se účastnit otevírání nabídek 

 

Výsledky řízení se zasílají do Londýna 
a podléhají kontrole v centrále EBRD.  

Pokud chce klient udělat v již podepsaném 
kontraktu nějakou změnu (cena, změna 
termínu aj.), musí k této změně obdržet 
souhlasné stanovisko banky („no objection“). 

Je zodpovědností klienta uchovávat 
a evidovat veškerou dokumentaci o průběhu 
projektu. 

Rozhodne-li se dodavatel podat stížnost na 
některé náležitosti smlouvy nebo postup 
klienta banky, dohlíží EBRD na věcnou 
a formální správnost řešení stížnosti. 
Podrobný návod postupu obsahuje příloha 1 
dokumentu „Procurement Policies&Rules“, 
dostupného na webu EBRD zde. EBRD si 
vyhrazuje právo odstoupit z financování 
projektu, není-li spokojena s řešením stížnosti 
ze strany klienta. 

3.2.4. Nákupy a tendry v soukromém sektoru 

Ve společnostech a projektech, kde je EBRD 
jedním ze spoluvlastníků firmy nebo kde 
poskytla úvěr, usiluje banka o přípravu 
a průběh tendrového řízení v souladu 
s principy, popsanými v části 3.2. Potvrdí-li se, 
že systém fungující u dané firmy je v souladu 
s požadavky Banky, může EBRD přistoupit na 
zavedená a platná pravidla firmy. Banka se 
mj. podrobně zabývá možnými majetkovými 
vazbami dané firmy s možnými dodavateli 

(pravidlo „at arm’s length“). U majetkového 
propojení poptávající a nabízející firmy se 
Banka, v případě transparentního postupu, 
může spokojit s potvrzením, že realizované 
ceny a podmínky dodávek odpovídají tržním 
podmínkám a principům. Banka se nebude 
finančně podílet na projektech, které vykazují 
vyšší než tržní ceny. 

3.3.     Český fond technické spolupráce 

3.3.1.  Základní informace  

Český fond technické spolupráce byl založen 

Ministerstvem financí ČR v úzké spolupráci 

s EBRD k 1. lednu 2008 (základem je  usnesení 

vlády č. 1448/2007). Jedná se o bilaterální 

vázaný fond umožňující financování technické 

spolupráce realizované výhradně českými 

subjekty. Celková výše příspěvku Ministerstva 

financí ČR do Českého fondu činí 18 mil. EUR 

(údaje k 31.12.2013). Klíčovou výhodou oproti 

jakýmkoli jiným mezinárodním fondům, do 

kterých Česká republika přispívá, je maximální 

možná návratnost, naprostá většina 

prostředků do fondu vložených se vrací k 

českým subjektům a nedochází tak 

k financování německých, francouzských či 

rakouských konzultantů z českých zdrojů.  

3.3.2.  Účel fondu 

Účelem vázaného fondu je zejména podpora 

českého soukromého sektoru, posílení a 

upevnění obchodních vazeb českých subjektů 

s partnerskými zeměmi, povzbuzení společné 

obchodní činnosti a aktivní zapojení českých 

subjektů do projektů EBRD na základě 

úspěšného výběrového řízení. Cílem fondu je 

dále se podělit o znalosti a zkušenosti získané 

během transformace české ekonomiky a 

napomoci tak transformujícím se zemím EBRD 

při jejich přechodu na tržní hospodářství. 

V neposlední řadě se jedná se o příležitost pro 

navázání obchodních kontaktů na atraktivních 

rozvíjejících se trzích se zajímavým exportním 

potenciálem. 

http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/ppr10.pdf
http://www.bing.com/images/search?q=tender+opening&view=detail&id=E41305556FA8B68E4BE42321D202B70FFF0FCB4F&F
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3.3.3. Teritoriální a sektorové zaměření  

Geograficky se fond zaměřuje na tranformující 

se rozvojové země EBRD. Celkem jde o 23 

zemí východní Evropy, západního Balkánu, 

střední Asie a severní Afriky. Fond se omezuje 

pouze na země operací EBRD, jež jsou zároveň 

příjemci oficiální rozvojové pomoci dle 

aktuálního seznamu OECD/DAC.  

Sektorově není fond omezen, lze tedy 

financovat projekty technické spolupráce 

v rámci všech sektorů, v nichž EBRD operuje. 

Většina projektů financovaných z Českého 

fondu má přímou vazbu na konkrétní 

investiční projekty EBRD, jejich přípravu či 

implementaci, a je zpravidla realizována na 

úrovni municipalit. Mezi nejčastěji 

financované oblasti patří: 

 

3.3.4.  Mechanismus fungování a proces 

výběrového řízení 

Výběr projektů vhodných k financování 
z Českého fondu zajišťuje EBRD v intencích 
svého podnikatelského zaměření a plánu. 
Identifikaci projektů nezajišťuje česká strana, a 
to ani české podnikatelské subjekty ani 
Ministerstvo financí. S žádostí o financování 
projektu vždy přichází budoucí klient – příjemce 
pomoci EBRD z jedné ze zemí, v nichž EBRD 
operuje. Ministerstvo financí nicméně schvaluje 
financování konkrétních projektů předložených 
ze strany EBRD. EBRD plní rovněž roli 
administrátora fondu, zajišťuje správu 
prostředků ve fondu uložených a proces 
výběrového řízení. 

U projektů technické spolupráce 
financovaných z Českého fondu probíhá 
výběrové řízení v rámci omezené konkurence, 
jelikož se do výběrového řízení mohou 
přihlásit výhradně čeští konzultanti: čeští 
experti - jednotlivci či konzultační a 
poradenské společnosti se sídlem v ČR 
(s českými experty). I přesto, že jde o 
omezenou konkurenci, výběrové řízení stále 
probíhá plně v souladu s pravidly EBRD a 
metodami výběru popsanými výše. Smyslem je 
umožnit českým subjektům vyzkoušet si 
pravidla EBRD, získat mezinárodní zkušenosti a 
postupně se naučit uspět také v celosvětové 
konkurenci. K navázání kontaktů s novými 
obchodními partnery slouží tzv. lokální složka. 
Ta spočívá v tom, že 25 % z celkové hodnoty 
zakázky lze využít na financování místních 
expertů, tedy expertů pocházejících ze země 
příjemce. Informace o vypsaných výběrových 
řízeních lze nalézt na webu EBRD. 
 

3.3.5. Čerpání z fondu  

Dosud bylo z Českého fondu schváleno 

financování cca 35 projektů v celkové hodnotě 

přesahující 10 mil. EUR (údaje k 31.12.2013). 

V souladu s výukovým charakterem Českého 

fondu může jeden konkrétní subjekt čerpat 

z prostředků fondu maximálně dvakrát. V této 

fázi se předpokládá, že český subjekt je již 

dostatečně obeznámen se spoluprací s EBRD a 

Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, Egypt, Gruzie, 

Jordánsko, Kazachstán, Kosovo, 
Kyrgyzstán, Makedonie, Maroko, 

Moldavsko, Mongolsko, Černá Hora, 
Srbsko, Tádžikistán, Turecko, Tunisko, 

Turkmenistán, Ukrajina Uzbekistán 

 doprava, včetně veřejné dopravy 
 vodohospodářství a nakládání 

s odpadovými vodami, komunální 
odpad 

 environmentální studie, zhodnocení 
dopadů na životní prostředí 

 energetika, energetická účinnost, 
obnovitelné zdroje, dálkové 
vytápění 

 úvěrové linky pro fnancování SMEs 
prostřednictvím finančních institucí 

 přímá podpora malých a středních 
podniků SMEs 

 dále lze financovat projekty 
v oblasti zemědělství, nerostných 
zdrojů či turismu  
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procesy výběrového řízení, udělal si dobré 

jméno v EBRD, podporu již nepotřebuje a 

napříště se bude ucházet o konzultnatské 

zakázky v rámci otevřené konkurence. 

Alternativou je, že daný konzultant vstoupí do 

konsorcia s jinou českou firmou, která se 

stane lídrem daného konsorcia, čímž dojde ke 

sdílení zkušeností nových a již úspěšných 

českých konzultantů. Činnost Českého fondu 

je časově omezena do konce roku 2015, od 1. 

ledna 2016 musejí v souladu s principy 

schválenými akcionáři EBRD všechny tendry 

procházet procesem otevřeného výběrového 

řízení, nebude tedy možné klást požadavky na 

národnost konzultantů. ČR aktivně usiluje a 

vyjednává o udělení výjimky.   

3.3.6.  Odpovědnost za fond a informace o 

nadcházejících projektech 

Vztahy s EBRD jakožto mezinárodní finanční 

institucí, včetně donorských aktivit a Českého 

fondu, spadají do gesce Ministerstva financí 

ČR, odbor Mezinárodní vztahy. Co se týká 

upozornění na nadcházející projekty, budou 

ZÚ o projektech technické spolupráce v daném 

teritoriu financovaných z Českého fondu 

informovány automaticky. Poradenské 

společnosti a individuální konzultanti, kteří si 

přejí být informování o nadcházejících 

příležitostech, ať kontaktují elektronicky 

českého poradce při EBRD. V případě zájmu lze 

také sjednat prezentaci české firmy přímo 

v sídle EBRD v Londýně a zajistit setkání 

s příslušnými sektorovými experty. Kontaktní 

osobou EBRD v Londýně je Dagmar Silná, český 

poradce při EBRD vyslaný Ministerstvem 

financí ČR, poradce pro záležitosti EBRD a 

spolupráci s  českými subjekty, Email: 

SilnaD@ebrd.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:SilnaD@ebrd.com
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3.4. Spolupráce se zastupitelskými úřady ČR 

Největší prostor pro spolupráci se 

zastupitelskými úřady (ZÚ) se v praxi nabízí 

právě v případě financování zcela konkrétních 

projektů technické spolupráce z Českého 

fondu. Intenzivní a obousměrná komunikace 

se ZÚ může být maximálně přínosná 

především pro české subjekty. Stávající praxe 

je taková, že ZÚ je informováno o chystaném 

projektu, s žádostí o šíření na relevantní české 

subjekty se zájmem o daný sektor v daném 

teritoriu. ZÚ jsou oslovovány selektivně dle 

lokace konkrétního projektu. Na základě již 

navázaných kontaktů lze konstatovat, že přímé 

vazby s mnohými ZÚ fungují velmi dobře. Jako 

příklad je možné uvést nadstandarní vztahy s 

představiteli v Černé Hoře, které usnadnily 

přípravu a schvalování několika projektů 

technické spolupráce financovaných z Českého 

fondu a aktivně se angažují v prosazování 

českých subjektů. Za zmínku stojí také 

spolupráce se ZÚ v Turecku, Kazachstánu či 

Bělorusku, kde je patrný zájem o sdílení 

informací. 

Na základě dosavadních zkušeností z praxe lze 

identifikovat sérii aktivit, jež jsou smyslupné, 

zcela konkrétní, praktické, realizovatelné a 

prospěšné nejen pro české subjekty, ale 

mohou sloužit i jako dobrá vizitka pro samotné 

ZÚ. Spolupráce s představiteli ZÚ nad rámec 

konzultantských zakázek zahrnuje ideálně 

zpracování stručného přehledu o tom, jaké 

české firmy (investoři, dodavatelé, 

konzultanti) mají zajem o konkrétní sektory 

v daném terioriu. Z pohledu přínosu ZÚ pro 

spolupráci českých subjektů s EBRD se jedná o 

nejcennější informaci. Cílem je pomoci s 

vytvořením databáze relevantních českých 

partnerů, kteří jsou schopni a mají zájem 

realizovat mezinárodní projekty na třetích 

perspektivních rozvíjejících se trzích, a tyto 

subjekty informovat o nadcházejících 

příležitostech.    

 
 
 
 
 
Schéma: Role ZÚ – návrh konkrétních aktivit 

 konzultovat se ZÚ výběr projektů k financování z Českého fondu s cílem využití lokální expertízy ZÚ k potvrzení zájmu 
českých subjektů o daný sektor v dané zemi 

 využít sítě kontaktů ZÚ pro šíření informací o nadcházejících projektech relevantním českým podnikatelským subjektům 
a konzultačním společnostem  

 využít expertízu ZÚ jako  zdroj kontaktů na lokální partnery pro společná konsorica s českými subjekty (25% hodnoty 
TC lze využít pro místní experty) 

 využít přítomnosti ZÚ k účasti na oficiálních akcích, tiskových konferencích a zahajovacích ceremoníích u investičních 
projektů podpořených projektem technické spolupráce financovaným z českých zdrojů  viditelnost donora na místě 

 přímé navázání spolupráce a osobních kontaktů ZÚ  s místní pobočkou EBRD, oboustranná pozvání na obchodní a 
prezentační akce, semináře a konference, aktivní zájem o chystané projekty v oblastech, v nichž jsou české firmy 
konkurenceschopné a zdůraznění možnosti využití Českého fondu pro financování technické spolupráce. Pokud se plánuje 
zajímavý projekt TC, upozornit na tento fakt poradce v EBRD. 

 využít expertízu EBRD a pozvat bankéře / sektorové odborníky EBRD jako mluvčí či účastníky debat na české obchodní 
akce či sektorově zaměřené konference 

 navázání kontaktu s vítězným konzultantem přímo na místě, získání zpětné vazby ohledně fungování projektu TC a 
spolupráce s EBRD a klientem, získání informací o dalších projektech TC připravovaných EBRD či detailních informací o 
souvisejících plánovaných investičních projektech EBRD v daném sektoru  

 šíření získaných informací o investičních projektech  českým dodavatelům a ideálně jejich přímé zapojení do projektů 
EBRD  

 prezentace projektu TC na webových stránkých příslušného ZÚ, včetně upozornění na vypsání výběrového řízení 
(informace poskytne český poradce pro EBRD)  

 v případě jakýchkoli nejasností či požadavků na dodatečné informace ohledně EBRD odkázat české subjekty přímo na 
českého poradce v EBRD 
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4. Projektový cyklus EBRD – od 

záměru a strategie k výběru 

a realizaci 

 
Banka je „demand driven“ organizací, reaguje 
tedy na požadavky a potřeby klientů ze zemí 
operací. Seznam připravovaných projektů se 
neustále vyvíjí, ale všechny musejí splňovat 
kvalifikační kritéria EBRD a projít interním 
kvalifikačním řízení Banky.  

 

4.1. Přijetí návrhu, zahájení posouzení 

Uvnitř EBRD funguje tzv. operační výbor 
(Operations Committee), u kterého se 
soustřeďují návrhy na projekty, u nichž se 
zvažuje finanční zapojení Banky. Tento 
„OpsCom“ projednává návrhy projektů, jejich 
soulad s prioritami EBRD pro jednotlivé země 
operací, strukturu a cíle projektu, odhadované 
finanční nároky a zapojení jednotlivých stran. 
OpsCom si v této fázi může od klientů vyžádat 
doplňující informace nebo vyjádřit požadavek 
na změnu nebo úpravu návrhu projektu. Jsou-
li nároky OpsCom splněny, podepíše zpravidla 
Banka s klientem tzv. „mandate letter“. Ten 
obsahuje nástin projektového plánu, odhad 
nákladů včetně časového rozložení finančních 
toků (cash flow projektu) a velice důležité je 
také rozdělení odpovědnost mezi jednotlivé 
účastníky projektu. Tuto fázi Banka označuje 
jako Concept Review.  

 

4.2. Management schvaluje projekt 

Kontrola a schválení projektu managementem 
Banky se označuje jako Final Review. Po 
pozitivní kontrole je projekt postoupen 
prezidentovi Banky, který projekt doporučí 
Správní Radě ke schválení. Banka interně 
vydává Board Monthly Report, který mj. uvádí 
přehled připravovaných projektů, jež prošly 
fází Concept/ Final Review jakož i přehled 
projektů schválených Správní radou k 
financování. Zástupci ČR v EBRD tak mají 
přístup k informacím o tom, které projekty již 
prošly vnitřní kontrolou EBRD. České firmy, 
které mají zájem se dozvědět, jak daleko 

v procesu schvalování se nějaký konkrétní 
projekt nachází, se na ně mohou obrátit. Tato 
informace není nároková a nelze ji poskytnout 
vždy. Pro všechny je ale dostupná databáze 
EBRD na internetu pod názvem PSD „Project 
Summary Documents“ na adrese 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=
project Na tomto místě je u všech projektů 
uvedeno v jakém stádiu se právě nachází. 
Databázi lze tedy použít jako výchozí bod při 
hledání informací o stavu jednotlivých 
projektů. Dalším místem, kde je možné se na 
stránkách EBRD dozvědět dodatečné 
informace, např. pro zájemce o subdodávky, je 
stránka GPN General Procurement Notices 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=
procurement_notice V této části webu se 
zájemci dozvědí s velkým předstihem o 
plánovaných výběrových řízeních na větší 
zakázky (oznámení o výběrovém řízeni) i o 
aktuálně vypsaných tendrech  (Invitation for 
tenders) a do jakého termínu a jakým 
způsobem mají být přihlášky podány. Striktně 
stanovený termín pro podání přihlášek je 
nutné dodržet, Banka žádné úlevy nebo 
posuny termínů nepřipouští8. 

Pro informaci o statutu jednotlivých projektů 
se používají zkratky, ze kterých lze rychle 
vyčíst stav projektu: 

Označení EBRD Význam zkratky 

PCR Passed Concept 
Review 

Proběhlo posouzení 
konceptu projektu 

PSR Passed 
Structure Review 

Prošlo kontrolou obsahové 
stránky 

PFR Pending Final 
Review 

Čeká na konečnou revizi 

PFR Passed Final 
Review 

Prošlo konečnou revizí 

PBA Pending Board 
Approval 

Čeká na schválení Správní 
radou 

BA, PS Board 
Approval, Pending 
Signning 

Správní rada schválila, 
v procesu podpisu 

S Signed Podepsáno 

R Rejected Zamítnuto 

C Cancelled Zrušeno 

 

                                                           

8 Zcela výjimečně může donor požádat o prodloužení termínu u 

projektů technické spolupráce, které financuje. 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
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4.3.   Prezentace a schválení projektu 
Správní radou 

Správní rada Banky schvaluje projekty na 
svých zasedáních, většinou 2x měsíčně. Detaily 
projektu jsou radě předloženy v cca 40-80 
stránkovém dokumentu, který vypracovává 
interní tým Banky. Před zasedáním rady 
(zhruba 10 dní předem) se s předkládanými 
projekty mají možnost seznámit i zástupci ČR 
v EBRD. Stále se jedná o interní dokument 
Banky a naši zástupci proto nemohou sdílet 
informace o detailech projektů. Rada si ještě 
může vyžádat informace od sektorového týmu 
nebo klienta. Po schválení je projekt připraven 
k podpisu. 

 

Projektový cyklus je určen předpisy EBRD a vyžaduje 
aktivní zapojení jak klientů, tak zástupců Banky 

 

4.4. Podpis kontraktu a převod peněz 

Podpisem kontraktu se realizace projektu 
stává realitou. Text smlouvy je právně závazný 
pro obě strany a Banka může nyní klientovi 
převést peníze na realizaci projektu. Podle 
charakteru investice a dohodnutého 
finančního kalendáře se převod peněz může 
realizovat postupně, v tzv. tranších, přičemž 
vyplacení další tranše bývá podmíněno 
dosažením určitých předem sjednaných 
podmínek.  

 

4.5. Realizace a kontrola projektu, splácení 

půjčky 

Všechny výše uvedené kroky se realizují 
primárně mezi klientem a Bankou, popř. 
v rámci interních procedur EBRD. V této fázi už 
je primární zodpovědnost za realizaci 
projektu na klientovi, který za něj zodpovídá. 
Právě v této fázi dochází k vypisování naprosté 
většiny výběrových řízení, které nejvíce 
zajímají dodavatelské firmy.  

Na dodávky zboží a prací se provádí 
tzv. předkvalifikace nebo jsou tendry vypsány 
přímo a zájemci mohou podávat své nabídky. 
Tyto informace jsou k nalezení na adrese 
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=
procurement_notice Nemalá část 
zveřejňovaných řízení poptává konzultační 
služby, které mají klientovi pomoci s přípravou 
celého projektu, identifikaci rizik nebo třeba 
jen pomoci EBRD ocenit reálnost projektu, 
navrženého potenciálním klientem Banky.  

Jako příklad lze uvést situaci, kdy kyrgyzské 
město Oš oslovilo EBRD s návrhem na 
dopravní projekt. Stávající dopravní systém 
ve městě, ve kterém mnoho malých dopravců 
poskytuje služby jen na vybraných trasách, by 
byl nahrazen jedním dopravcem, městským 
dopravním podnikem. Na prověření 
realizovatelnosti a ekonomické výhodnosti 
poskytnutí půjčky takovému subjektu na 
nákup velkokapacitních autobusů 
a trolejbusů hledala EBRD konzultanta, jehož 
cena by se vešla do 250.000 EUR. Konzultační 
tým měl disponovat zkušenostmi z oblasti 
plánování městské dopravy, ekonomiky, 
financí a práva tak, aby byl schopen posoudit 
návrh v jeho celistvosti a zaujmout 
stanovisko, zda je projekt vhodný pro 
financování formou půjčky. Prostředky  na 
financování tohoto projektu byly  poskytnuty 
z Českého fondu a aktuálně jej implementují 
čeští experti. V závislosti na výsledcích studie 
bude následně rozhodnuto, zda a v jaké výši  
bude městu poskytnuta půjčka EBRD na 
nákup relevantních prostředků městské 
hromadné dopravy. 

U projektů, u kterých předchází 
předkvalifikace, se na stránkách EBRD 
zveřejňuje „List of prequalified companies 
invited to participate in the project“. Jeho 
aktuální podoba je na adrese 
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/
procurement/project.shtml V této části také 
firmy najdou informace o zakázaných 
praktikách, které vedou k tomu, že se firma 
stane pro EBRD nepřijatelnou a Banka s ní 
odmítne spolupracovat (tzv. „ineligible 
entity“).  

 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement/project.shtml
http://www.google.cz/imgres?start=155&hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbnid=j2pSweJTvwmB8M:&imgrefurl=http://www.sciencenetwork.com/lca/lecture_A.cfm&docid=1WrljWxJ3I6BIM&imgurl=http://www.sciencenetwork.com/lca/life_cycle_circle100x100.gif&w=100&h=100&ei=8u3rUN-zPIek4AT55IDYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=848&vpy=199&dur=976&hovh=80&hovw=80&tx=84&ty=42&sig=114937278951793188834&page=5&tbnh=80&tbnw=80&ndsp=39&ved=1t:429,r:92,s


EBRD – Stabilní obchod v neklidné době 

19 

Podle složitosti, charakteru akce 
a (ne)zkušenosti klienta s podobnými projekty 
se Banka rozhodne, jaké kontrolní 
mechanizmy v daném projektu použije. Je 
v zájmu nejen klienta, ale i dodavatelů prací 
a zboží, aby EBRD neshledala na realizaci 
projektu žádné podstatné chyby nebo 
podezření ze špatných postupů (technicky, 
finančně i organizačně). Dohled EBRD je 
skutečně přísný, Banka může přistoupit 
i k tomu, že bude vyžadovat týdenní reporting 
postupu prací nebo vyšle na místo realizace 
projektu vlastní trvalý dozor. 

Dodržení finančních podmínek projektu je 
samozřejmě podmínkou pro to, aby Banka 
v jeho realizaci pokračovala. Zodpovědnost 
zde leží výhradně na klientovi-příjemci půjčky 
a (sub)dodavatelé nemají vždy možnost zjistit, 
jestli klient finanční podmínky EBRD dodržuje. 
Je však v jejich zájmu, aby se i jako dodavatelé 
snažili tyto informace získat.  

Vysvětlení projektového cyklu a zapojení 
všech aktérů je poskytnuto níže. Pro 
jednodušší komunikaci se zástupci Banky jsou 
názvy jednotlivých fází uvedeny v angličtině 
podle definice EBRD: 

 
 
 
 
 
EBRD jedná s klientem o možné podobě projektu. 
Český investor může jednat přímo s bankéři EBRD 
v Londýně o případné společné investici na třetích 
trzích (nikoli na území ČR). Případný český 
dodavatel může jednat s klientem (resp. 
s organizací, která by se chtěla stát klientem) 
i s rezidentní kanceláří EBRD v dané zemi o možné 
realizaci projektu, žádost o financování EBRD však 
musí podat klient. Zástupci ČR v EBRD mohou 
českým subjektům s identifikací priorit pro dané 
země a sektory a mohou sjednat schůzky se 
sektorovými bankéři v Londýně. Zastupitelský úřad 
ČR může české firmě pomoci s kontaktem 
a jednáním v rezidentní kanceláři  EBRD v zemi 
operací

9
.  

 
 

                                                           

9
 být v kontaktu s finančními institucemi v zemi 

působení je součástí práce zastupitelských úřadů 

 
 
 
Management Banky v Londýně vysloví souhlas 
s realizací projektu, jejich seznam se každý měsíc 
zveřejňuje v Board Monthly Report. Zástupce ČR 
v Londýně se tyto informace dozvídá rovněž, 
vzhledem k tomu, že se jedná o interní informaci 
Banky, však musí s informacemi postupovat 
diskrétně a může maximálně potvrdit, že daný 
projekt prošel finální revizí, případně odhadnout 
datum předložení projektu ke schválení Správní 
radou. Role zastupitelských úřadů v zemích operací 
EBRD je v této fázi prakticky nulová. Project 
Summary Documents – informace o stavu projektů 
a General Procurement Notice – termíny podávání 
přihlášek do výběrových řízení jsou důležitými 
dokumenty v této konkrétní fázi. 
Zástupci ČR u EBRD do fáze přípravy projektů 
uvnitř Banky aktivně nevstupují.  
 

 
 
 
Správní rada projednává a schvaluje předložené 
projekty, popř. si vyžádá doplňující informace. 
Zástupci ČR v EBRD mají  dokumentaci ke 
každému projektu plně k dispozici a během 
zasedání Správní rady hlasují o jeho schválení.  
Pro podrobnější informace viz role zástupců ČR 
v EBRD v následující kapitole. 
 

 
 
 
 
 
Podpisem smlouvy mezi Bankou a klientem se 
dokument stává pro obě strany právně závazným. 
Banka si na financování projektu alokuje peníze 
a zahrne jej do svých finančních plánů. Poté již 
následuje převod peněžních prostředků na účet 
klienta – jednorázově případně v tranších, je-li to 
takto dohodnuto ve smlouvě. Splácení půjčky 
vychází z dohodnutých podmínek na základě 
splátkového kalendáře. Lze splácet v ročních či 
půlročních pravidelných splátkách, případně lze 
dojednat předčasné splacení či spíše výjimečně tzv. 
bullet payment (splacení celé částky až na konci 
výpůjční lhůty a případně pravidelné splácení 
pouze úroků). Zpravidla lze dojednat také tzv. 
grace period, tedy např. zahájení splácení až po 
prvních 2-3 letech, většinou v době, kdy projekt 
pokročí do fáze, kdy začne generovat zisk.  

Final Review 

Board Approval 

Signing, Disbursement, 

Repayments 
Concept Review 
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5.  Role ministerstva financí, zástupců 

ČR v EBRD  a zastupitelských úřadů 

v zahraničí a jejich spolupráce 

s českými firmami 

 

V souladu s paragrafem §2 Kompetenčního  
zákona (č. 2/1969 Sb.,) o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy ČR, 
náleží gesce za mezinárodní finanční instituce 
ministerstvu financí (MF). Guvernérem EBRD 
za ČR je ministr financí a jeho alternátem je 
guvernér České národní banky. Výkon 
operativní agendy EBRD zajišťuje MF, které dle 
charakteru konzultuje danou problematiku 
s věcně příslušnými rezorty. MF dále ve 
spolupráci s EBRD zajišťuje organizaci 
seminářů pro české subjekty, prezentaci 
aktivit Banky v ČR a uděluje souhlas 
s financováním projektů technické spolupráce 
z bilaterální Českého fondu (následně zajišťuje 
distribuci o vypsání konkrétního výběrového 
řízení).  

Spolupráce a kontakty Banky se řídí veřejně 
dostupnými předpisy, které jsou popsány 
v jiných částech dokumentu. Čeští diplomaté, 
kteří působí v zemích operací EBRD, mají 
možnost být v kontaktu s regionálními 
kancelářemi Banky i s administrativou 
přijímající země a podle potřeby napomáhat 
českým firmám, které chtějí získat více 
informací o plánovaných projektech či 
vstoupit do kontaktu se zástupci EBRD. 
V okamžiku vypisování tendru na projekt již 
bývá mnohdy pozdě na aktivní zapojení 
českých firem. Proto je nutné identifikovat 
zamýšlené řešení potřeb země nejlépe již 
v jeho zárodku. 

Diplomaté by i z těchto důvodů měli mít 
přehled o strategii Banky v zemi jejich 
působení a situaci v jednotlivých sektorech, 
které patří mezi priority regionálních kanceláří 
EBRD. 

 

 

 

Concept Review: 
V této fázi je největší prostor pro aktivity 
diplomatů, kteří působí na zastupitelských 
úřadech ČR v zemích operací EBRD. V rámci svých 
pracovních vztahů by měli být v průběžném styku 
s představiteli Banky, být schopni identifikovat 
hlavní problémy země, na které se operace EBRD 
zaměřují a vědět, v jakých objemech se investice 
EBRD pohybují. ZÚ mají být schopny českým 
firmám tyto informace zprostředkovat a podle 
potřeby napomoci při jednání firmy s představiteli 
EBRD a zástupců administrativy v zemi.  
Má-li český zájemce/dodavatel potřebu zajistit si 
v zemi subdodavatele a partnery (stavební 
firmy aj.) pro přípravu a realizaci projektu, 
poskytne mu ZÚ asistenci i v této oblasti. 
Čeští zástupci u EBRD v Londýně se aktivně účastní 
diskusí o směřování EBRD, projednávají a schvalují 
veškeré sektorové strategie Banky jakož i 
střednědobé strategie EBRD pro jednotlivé země. 
Čeští zástupci v EBRD tak mohou nabídnout   
dodatečné informace o  základním směřování 
Banky podle zemí operací a sektorů, dokáží 
informovat o tom, jaké kroky vedou ke zvýšení 
pravděpodobnosti na úspěch či naopak čeho se 
při jednání s Bankou vyvarovat („Best practices“). 
Čeští představitelé při EBRD dále mohou 
nabídnout českým firmám zprostředkování 
kontaktu s relevantními sektorovými bankéři či 
zajistit prezentaci české společnosti přímo v EBRD 
v Londýně. Při podobných jednání se české firmy 
mohou dozvědět velmi cenné informace o 
chystaných projektech a zároveň prezentovat své 
zkušenosti a reference a zapsat se tak do 
povědomí bankéřů EBRD, kteří jednotlivé obchody 
s klienty sjednávají.  
 

Final Review: 
Jedná se čistě o interní přezkoumání všech 
náležitostí uvnitř EBRD. Firma se v ideálním 
případě může při jednání v Londýně od 
příslušných bankéřů dozvědět, v jaké fázi se pro ni 
zajímavý projekt nachází. S ohledem na profesní 
a etické standardy Banky však v této fázi není 
možné jakkoliv ovlivňovat vnitřní rozhodovací 
procesy Banky, a to ani představiteli MF ani 
představiteli ČR při EBRD. Zástupci při EBRD však 
v případě větších projektů dokáží ověřit, zda je 
financování projektu Bankou aktivně zvažováno, 
tedy zda návrh konkrétního projektu prošel 
Concept Review. České firmy v této fázi přípravy 
projektu mohou navázat kontakt přímo s 
budoucím klientem EBRD v zemi operací, a to 
kdykoli před oficiálním vypsáním výběrového 
řízení. 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Board Approval : 
Každý samostatný projekt financovaný EBRD a 
každý větší projekt v rámci dříve schválených 
Programů musí projít fází schvalování Správní 
radou. Správní rada EBRD čítá 23 ředitelů a schází 
se jednou za 14 dní na celodenní či v případě 
potřeby dvoudenní jednání. Těchto jednání se 
zástupci ČR pravidelně účastní, participují na 
hlasování o každém projektu a mohou se 
k projektům vyjadřovat a vznášet dotazy. Na 
každém zasedání Správní rady se schvaluje zhruba 
7-20 konkrétních projektů.  
 
Před hlasováním Správní rady připravují společně 
poradci ze všech zemí ke každému předloženému 
projektu stručnou shrnující informaci a vznášejí 
písemně dotazy a požadavky na vyjasnění 
sporných otázek adresované příslušnému 
sektorovému týmu. Tým musí své odpovědi 
prezentovat písemně ve lhůtě 3 dnů. V případě 
problematických projektů mohou představitelé 
Správní rady požádat o odložení projektu na příští 
jednání či požádat o speciální Informační mítink. 
Veškerá související dokumentace, písemná 
shrnutí, prezentace, otázky a odpovědi se stávají 
nedílnou součástí připravovaného projektu a 
usnadňují ředitelům Správní rady rozhodování o 
individuálních projektech.  
 
Po přezkoumání projektů ze strany poradců je 
dále každý projekt diskutován v rámci 
koordinačního jednání ředitelů zastupujících 
výhradně členské země EU. Členské země EU 
disponují v EBRD  většinou hlasů a mohou tedy 
v případě potřeby  na jednání Správní rady 
konkrétní projekt prosadit, či zabránit jeho 
schválení.  
 
Ke každému projektu je se zhruba 14 denním 
předstihem před jeho projednáním na Správní 
radě k dispozici detailní dokumentace, která je 
distribuována v režimu důvěrné či přísně tajné. 
Dokumenty tedy nelze sdílet veřejně, lze se však o 
projektu pobavit obecně, případně je možné 
sjednat schůzku z experty EBRD z týmu, kteří mají 
projekt na starost.  
V této fázi není prakticky žádný prostor pro 
aktivitu ZÚ.  

 

 

 

 

 

 

Signing, Disbursement, Repayments: 
Tím, že Banka podepíše smlouvu s klientem, se 
jejich vztah právně formalizuje a vztahy klient-
(sub)dodavatelé musejí probíhat podle standardů 
EBRD. Čeští zástupci v EBRD a představitelé ZÚ 
v této fázi mohou české firmě pomoci především 
neformálně a s využitím svých zkušeností, 
kontaktů a případného vlivu jako členské země 
EU, dochází-li např. k diskriminaci českých 
dodavatelů, účastníků tendrů aj. Dojde-li během 
realizace projektu k problémům ve vztahu klient – 
česká firma, může se firma obrátit na 
představitele v EBRD či představitele ZÚ se žádostí 
o konzultaci. Nebo zakládá-li jednání místní firmy 
možnost právních problémů, může česká firma na 
ZÚ poptat asistenci a poradenství o vhodném 
postupu s ohledem na místní reálie. Jde-li o 
zásadní problém, kdy chování místního klienta 
EBRD hrozí silně poškodit dobré jméno nebo 
podnikání české firmy v dané zemi, může diplomat 
ZÚ napomoci s ohlášením problému na místní 
kancelář EBRD. Firma také může problémy takto 
zásadního charakteru oznámit českým 
reprezentantům u EBRD v Londýně, přičemž 
v minulosti již došlo k případům, kdy po 
upozornění české společnosti a zásahu českých 
představitelů při EBRD požadujících okamžité 
ověření určité skutečnosti došlo k urychlení a 
uspokojivému řešení problematické záležitosti (šlo 
např. o zásah v různých fázích tendrování projektů 
technické spolupráce). Představitelé v EBRD 
mohou také českým subjektům poradit ohledně 
možností vznesení oficiální stížnosti např. na 
průběh výběrového řízení vedeného klientem, a 
doporučit, jak dále postupovat. Při vznesení 
oficiální stížnosti je obvykle celý proces ze strany 
EBRD pozastaven a záležitost urgentně řešena, 
nicméně prošetření konkrétních případů a 
vyjasnění případných nedorozumění s klientem 
může trvat delší dobu a je potřeba zachovat 
trpělivost. Šetření probíhá interně a v této fázi 
neposkytuje EBRD žádné další informace, a to ani 
zástupcům Správní rady. 
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EBRD a ČEZ v Turecku – investice do společného podniku a modernizace 

provozu  

Když v roce 2008 zkrachovala 

firma Lehman Brothers, dostalo 

se mnoho rozjednaných 

obchodů a investic do 

problémů.  

To mohl být případ 
i připravované investice firmy 
ČEZ v Turecku, kde jedna z bank 
nedokázala zajistit část 
financování v USD, jak bylo 
původně domluveno. EBRD se 
v tu chvíli naskytla jako ideální 
partner do těžkých časů, který 
nepodléhá finančním cyklům 
tak výrazně jako čistě komerční 
finanční instituce. Vyjednávání 
se uzavřelo v roce 2010, kdy 
EBRD poskytla půjčku 
137 mil. EUR firmě Sedas. 

Společný podnik firem ČEZ 
a Akkök, společnost Akcez, 
privatizovala tureckou 
distribuční společnost Sedas 
a celková hodnota investičního 
projektu dosáhla 255 mil. EUR. 
Tento společný projekt podpořil 
investice do modernizace sítě 
Sedas, vylepšil energetickou 
účinnost jejich zařízení a rozšířil 
pokrytí její distribuční sítě.   

I pro tak velkou a zkušenou 

společnost, jako je ČEZ, se 

jednalo o novou zkušenost.  

Jednání s EBRD zabrala vedení 

ČEZ hodně času a kladla velké 

nároky na manažerské 

i technické kapacity firmy, 

potvrzuje Jan Brožík, ředitel 

úseku financování ČEZ. 

„Dobrá znalost tureckého trhu 
s elektrickou energií, znalost 
místních podmínek 
a profesionální přístup ze strany 
banky, to všechno byly kvality, 
které lidé v našem týmu na 
jednání s EBRD oceňovali“, říká 
Jan Brožík.  

Na konstrukci celé investice se 
118mil. EUR také podílela 
mnichovská pobočka UniCredit, 
institucionálními investory byly 
EBRD a IFC ze skupiny Světové 
banky. EBRD prováděla 
důslednou due diligence celého 
projektu, zvažovala různé 
scénáře možného vývoje, 
pečlivě si „proklepla“ tureckého 
partnera a jeho historii 
a současnou výkonnost a ujistila 
se o životaschopnosti celého 
projektu. Sektoroví specialisté 
i techničtí odborníci  najatí 
EBRD vznášeli velké množství 
doplňující dotazů, na které 
musel ČEZ, resp. firma Sedas, co 
nejdříve reagovat.  Samotná 
transakce a podepsaný kontrakt 
navíc podléhají britskému 
právu.  

Uzavřením dohody o poskytnutí 

financí samozřejmě zapojení 

EBRD do projektu nekončí. 

Banka dohlíží mj. na to, aby 

nákupy investičního vybavení 

a zboží probíhaly transparentně 

a v souladu s předpisy EBRD pro 

tendrová řízení, jakož i nad 

dodržováním dalších pravidel. 

Tato pravidla ale nejsou podle 

ČEZ příliš složitá a řídit se jimi 

nepředstavuje velký problém. 

Podle Brožíka se firmám vyplatí 
si hned na začátku ujasnit, kdo 
z firmy bude zodpovědný za 
celkovou komunikaci s Bankou 
a řídit jednání s EBRD 
prostřednictvím určeného 
projektového týmu. „I když se 
občas stane, že se k projektu 
musí rychle vyjádřit někdo, kdo 
není součástí zvoleného týmu, 
je dobré veškerou komunikaci 
řídit přes jedno místo“, 
doporučuje Brožík. Banka si 
také najímá vlastní technické 
poradce, kteří pouze pro ni 
vyhodnocují průběh projektu 
a uskutečňují  návštěvy přímo 
na místě (site visists), a to i 
v průběhu realizace  projektu.  

Podle odborníků z ČEZ se 
spolupráce s EBRD nemusejí 
obávat ani firmy středního 
formátu, které mají funkční 
systém řízení a jejichž 
management je připraven 
vstoupit do dlouhodobého 
vztahu s EBRD. Diplomaté 
a zástupci státu by podle 
J. Brožíka zase měli pomáhat 
lidem z EBRD poznat, co jsou 
české firmy „zač“, představovat 
je kancelářím EBRD a pomáhat 
při prvních kontaktech. Také 
znalost regulatorního prostředí 
nebo dobré kontakty na místní 
úřady firmy ocení. „Především 
v začátku jsme byli rádi za 
spolupráci s naším 
velvyslanectvím v Ankaře“, 
zdůrazňuje Brožík. „I když 
s pokračujícími jednáními šlo 
stále více o vysoce odborné 
záležitosti, byla podpora ze 
strany našeho velvyslanectví 
důležitá“. 
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Dálnice v Bosně a včelí překvapení 

„Člověk se učí pořád“, říká Zdeněk Zedníček, 

který v OHL ŽS Brno zodpovídá za zahraniční 

aktivity páté největší české stavební firmy. 

OHL ŽS patřilo k velkým stavebním firmám už 

v minulosti a zahraniční infrastrukturní 

výstavba do jeho portfolia patří již mnoho let. 

OHL ŽS momentálně pracuje na 5,8 km 

dlouhém dálničním úseku Zviroviči – Kravice 

v chorvatské části Bosny a Hercegoviny. 

Zakázka za 62 mil. EUR obsahuje i tři velké 

mosty a jeden tunel. Zajímavé je, že vítězem 

tendru se Brňané v roce 2012 stali i přesto, že 

původně skončili na druhém místě. Původní 

vítěz, sdružení místních firem, ale nebyl 

schopen splnit všechny finanční nároky 

zadavatele a musel proto z tendru odstoupit. 

„Právě schopnost finančně i odborně 

garantovat řádné provedení díla, garantovat 

kvalitu díky zavedenému systému řízení kvality 

a dostatek odborných referencí nám pomáhá 

být úspěšní v těchto zahraničních tendrech“, 

podotýká Zdeněk Zedníček. Ale ani zakázky 

EBRD se nevyhnou tlaku na nízkou cenu, takže 

marže jsou obecně nízké. Příprava tendru je 

pro firmu vždy obdobím zvýšené aktivity 

a shánění všech potvrzení, ověření, opisů 

a překladů, aby se splnily všechny požadavky 

zadavatele. V předkvalifikační fázi se ve firmě 

nabídce věnují většinou 2-3 lidé. Ve druhé fázi 

pracuje na technické a finanční nabídce malý 

tým, 4-5 lidí, v případě potřeby pomáhá 

technická kancelář na centrále OHL v Madridu. 

Na přípravě této akce se podílel i místní 

partner, v tomto případě firma z Banja Luky. 

Koordinace s partnery a používání odborných 

termínů v češtině, angličtině a místním jazyce 

situaci přitom nijak neulehčuje. „Často kvůli 

místním úřadům i investorovi doplňujeme 

výkresy a dokumenty o termíny v místním 

jazyce, i když formálně by měla stačit 

angličtina“, poodhaluje Zedníček jednu 

z možností, jak vyjít svému potenciálnímu 

odběrateli vstříc.  

OHL ŽS během přípravy do formálního styku s 

EBRD nepřichází, někdy dochází k 

neformálním kontaktům s místní kanceláří 

EBRD například v rámci setkání na ambasádě 

apod. Samotný výběr vítěze a smluvní vztah je 

ale zodpovědností místního partnera, klienta 

EBRD, kterému Banka na výstavbu dálnice 

poskytuje půjčku. Smluvní vztah je uzavřen 

separátně mezi EBRD a klientem a dále mezi 

klientem / místním partnerem a dodavatelem. 

EBRD si na oplátku vyhrazuje právo dohlížet na 

proces výběrového řízení, které musí být 

veřejné, otevřené všem, transparentní a musí 

splňovat určité minimální standardy kvality. 

Banka také dohlíží na implementaci  projektu a  

na kontrolu větších staveb najímá smluvního 

supervizora, což jak říká Zedníček, je občas 

dost náročné: „Stavět v chorvatské části Bosny 

a být přitom podroben přísné kontrole 

Francouze, který pracuje pro britskou firmu, 

není opravdu jednoduché“. Problémy nebyly 

ani tak při stavbě, jako spíše při zajišťování 

věcí okolo stavby. Různá povolení a certifikáty, 

včetně překladů do bosenštiny, by vydala na 

samostatné povídání. V OHL ŽS si na podobné 

věci už ale vlastně zvykli a jsou patřičně 

psychicky odolní. V rámci marketingu, 

udržování kontaktů a přehledu o dění v zemi 

se OHL ŽS pravidelně obrací na české 

velvyslance a ekonomické diplomaty. „Nikdy 

nepodceňujeme znalosti a zkušenosti, které 

naši diplomaté mají. Také nikdy není na škodu 

ukázat, že diplomaté za naší firmou stojí. 

V zemích, kde je člověk často překvapen něčím 

nečekaným, nám to pomáhá i ve vytváření 

pozitivního PR“, dělí se Zdeněk Zedníček o své 

zkušenosti. I firma se šedesátiletou tradicí se 

má pořád co učit: „Na výše uvedené akci 

zapomněl místní objednatel vykoupit některé 

pozemky, kudy měla vést dálnice. Během 

stavby jsme proto museli jednat i s jedním 

včelařem a jeho pozemek po složitých 

jednáních odkoupit“, uzavírá Zedníček. 
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Příloha č. 1 

Projekty technické spolupráce a 

konzultantské zakázky 

 

1.     Technická spolupráce 

1.1.  Úvod  

EBRD na podporu své činnosti pravidelně 
najímá širokou škálu expertů prostřednictvím 
konzultantských kontraktů na projekty 
technické spolupráce (Technical Cooperation, 
TC). Možnost poskytování technické 
spolupráce a související partnerství s donory 
mají pro EBRD zásadní význam a přispívají 
k dosažení mandátu Banky. Granty donorů 
jsou využívány primárně na financování 
konzultantů s cílem podpořit a usnadnit 
přípravu a implementaci investičních projektů 
EBRD, podpořit reformní úsilí a vylepšit 
investiční klima v zemích operací EBRD. 
Příkladem může být financování poradenských 
služeb, studií proveditelnosti, finančních, 
energetických či environmentálních auditů, 
budování kapacit klienta (= příjemce půjček a 
kapitálových vkladů EBRD). Tyto náklady 
v mnoha případech klient není schopen pokrýt 
bez externí pomoci. V letech 1991 – 2012 
poskytli donoři formou grantů přes 3,7 miliard 
EUR. Poskytnuté prostředky následně spravuje 
EBRD a pomáhají Bance adresovat výzvy, 
kterým transformující se země čelí. Projektům 
technické spolupráce je věnována zvýšená 
pozornost především z toho důvodu, že se 
jedná o nejjednudušší způsob navázání 
spolupráce s EBRD a existuje zde nástroj na 
přímou podporu českých podnikatelských 
subjektů: Český fond technické spolupráce, 
kterému je věnována druhá část této sekce. 
 

 

 

 

 

 

1.2.  Druhy technické spolupráce 

V praxi je nejčastějším typem technické 

spolupráce pomoc při identifikaci, přípravě a 

implementaci konkrétních investičních 

projektů EBRD = projektová technická 

spolupráce přímo spojená s konkrétní 

investicí. Na tento segment se primárně 

zaměřuje také Český fond. 

Schéma 1: Specifické příklady projektové 

technické spolupráce 

Project 
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   Project 
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 Feasibility 
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 Financial 

& 

Technical 

Due 

Diligence 
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Enhancement 
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 Legal Due 

Diligence 

 Lender’s 

Supervision 

 

 

Další druhy technické spolupráce 

nesouvisející nutně s konkrétní investicí 

zahrnují například: 
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 podporu právních či sektorových 
reforem a politického dialogu 

 ekonomické a politické analýzy a 
výzkum 

 sociální a environmentální 
poradenství / studie 

 budování a posilování kapacit, včetně 
školení  

 rozvoj malých a středních podniků - 
SMEs 

 poradenství pro právní oddělení EBRD  
 
 

2.  Projektový cyklus 

U projektů technické spolupráce lze rozlišit 8 

základních fází projektového cyklu. 

V následující časti bude pozornost zaměřena 

na první fáze předcházející implementaci TC.  

 

Schéma 2:  Projekty technické spolupráce - 

Projektový cyklus 

 

 

 

 
 
 
2.1. Identifikace a odůvodnění potřeby TC 

Identifikace projektu technické spolupráce je 

plně v rukou bankéřů EBRD. V případě 

projektové technické spolupráce identifikuje 

v konzultaci s klientem potřebu TC lídr 

příslušného investičního projektu EBRD, tzv. 

Operation Leader, OL, jehož úkolem je 

odůvodnit potřebu TC a zajistit předběžné 

interní schválení v rámci EBRD. V této fázi je 

nezbytné mít jasnou představu o účelu a 

přínosech vybrané TC. Co se týká načasování 

v souvislosti s investičním projektovým 

cyklem, dochází k první identifikaci TC již ve 

fázi Concept Review. Součástí interních 

dokumentů EBRD (Memoranda Concept 

Review) zpravidla bývá informace, zda je či 

není potřeba podpůrného projektu technické 

spolupráce. Informace musí obsahovat 

minimálně následující údaje:  

 odůvodnění: účel TC, kritéria 
pozitivního vlivu na transformaci, 
očekáváné výsledky 

 zdroj financování (donor, klient, 
rozpočet Banky) 

 odhad celkového rozpočtu 
 rozsah participace klienta, včetně 

případného sdílení nákladů (Cost 
Sharing) 

 

2.2. Design TC 

Po získání interního předběžného souhlasu je 

možné detailní rozpracovaní navržené TC. OL 

intenzivně komunikuje s klientem a týmy 

EBRD a finalizuje veškeré dokumenty nezbytné 

k předkložení žádosti  (Technical Cooperation 

Request). Je potřeba zajistit mj.: 

 Terms of Reference pro konzultanta, 
včetně specifikace rozsahu TC a 
požadované činnosti a identifikace 
jednotlivých úkolů; 

 detailní návrh rozpočtu a finanční 
strukturu TC; 

 identifikaci a zhodnocení rizik a jejich 
omezení na minimum 

 zhodnocení dopadů na životní 
prostředí 

 určení typu kontraktu - zda tendr 
povede EBRD či klient 
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 určení metody výběru konzultanta při 
výběrovém řízení 

 načasování průběhu TC a 
předpokládané ukončení 

 Result Matrix a harmonogram 
pravidelného reportování o 
dosažených výsledcích 

V rámci modernizační agendy klade EBRD 

s nástupem nového prezidenta zvýšený důraz 

dosahování výsledků. Od července 2013 musí 

být součástí TC dokumentace také tzv. Result 

Matrix zahrnující specifikaci celkového 

očekávaného výsledku a předpokládaných 

výstupů, včetně měřitelných kvalitativních a 

kvantitativních indikátorů, současných a 

cílových hodnot a časových lhůt k jejich 

dosažení. Na základě těchto kritérií je 

v následujících fázích implementace, 

reportování a evaluace hodnocen pokrok a 

celková úspěšnost TC, což se odráží také v 

hodnocení činnosti konzultanta.  

 
2.3. Schválení TC 

Kompletní detailní návrh TC je předložen 

k internímu schválení v rámci EBRD. Jakmile 

také donor potvrdí schválení financování, 

může být zahájen proces výběrového řízení. 

 

2.4. Tendrování TC a uzavření kontraktu 

s vítězným konzultantem 

Tendrování projektů technické spolupráce se 

řídí speciálními pravidly EBRD. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o jednu z klíčových fází z 

pohledu českých subjektů, je problematice 

výběrového řízení u konzultantských zakázek a 

metodám výběru konzultantů věnována 

následující samostatná kapitola.  

 

 

 

2.5.  Výběrové řízení u konzultantských       

zakázek 

Tendrování konzutlantských zakázek se řídí 

Pravidly pro výběrová řízení EBRD10,  

konkrétně kapitolou 5. Základním 

předpokladem a zpravidla také jediným 

omezením účasti ve výběrovém řízení jsou 

dostatečné předpoklady pro splnění 

kontraktu. Veškeré konzultantské zakázky v 

hodnotě nad 75.000 EUR musejí být 

tendrovány veřejně. Přehled aktuálně 

vypsaných výběrových řízení na konzultantské 

zakázky je k dispozici na webu EBRD v sekci 

Working with us / Procurement / Consultancy 

Services11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 

http://www.ebrd.com/downloads/procurement/p

pr10.pdf  

11
 

http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=proc

urement_notice&contract=Consultancy%20Service

s  

http://www.ebrd.com/downloads/procurement/ppr10.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/procurement/ppr10.pdf
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&contract=Consultancy%20Services
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&contract=Consultancy%20Services
http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&contract=Consultancy%20Services
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3.  Metody užívané EBRD při výběru 

vítězného konzultanta 

EBRD rozlišuje při výběru vítězného 

konzultanta 3 metody, přičemž základním 

kritériem je předpokládaná hodnota 

kontraktu.  

 
3.1.  Přímý výběr / Direct Selection 

U konzultantských zakázek s předpokládanou 

hodnotou do 75 000 EUR se používá metoda 

přímého výběru. Většinou se jedná o 

technickou spolupráci při přípravě investičního 

projektu (nikoli implementeaci) či zpracování 

specifické studie / zajištění poradenství 

nesouvisející s investičními projekty EBRD. 

V těchto případech výběrové řízení zpravidla 

vypisuje a vede přímo EBRD (nikoli klient). 

Bankéři EBRD zvolí vítězného konzultanta 

přímo, není zde nutnost zveřejnit výběrové 

řízení, podávat vyjádření zájmu či předkládat 

nabídku. Výběr je založen na kvalitě. 

Vytipovaní konzultanti jsou osloveni přímo ze 

strany EBRD, přičemž bankéři oslovují 

výhradně osvědčené konzultanty na základě 

dřívější úspěšné spolupráce. Pokud konzultant 

potvrdí zájem a časové dispozice 

požadovaných expertů, přechází se přímo 

k negociaci a uzavření kontraktu: EBRD může 

přímo vyjednat výši ropočtu, složení týmu a 

smluvní podmínky. U těchto menších 

kontraktů, které je obvykle potřeba zahájit co 

nejdříve, se z časových ani finančních důvodů 

nevyplácí vypisovat výběrové řízení a 

procházet všemi jeho fázemi tak, jako je tomu 

u objemnějších zakázek.  

 
3.2.  Výběr ze Shortlistu / Selection from        

Shortlist 
 

U konzultačních zakázek ve výši nad 75 000 

EUR a pod 300 000 EUR je již v souladu 

s pravidly EBRD nutno vypsat výběrové řízení. 

Na webu EBRD je zveřejněno upozornění na 

výběrové řízení (Procurement Notice), a to 

formou výzvy k předložení tzv. vyjádření 

zájmu (Expression of Interst, EoI). Zpravidla do 

4 týdnů předkládají zainteresovaní konzultanti 

vyjádření zájmu, které obsahuje pouze 

základní informace o firmě, reference, 

zkušenosti s podobným typem projektů, 

případně se spoluprací s EBRD, EU či jinýmu 

mezinárodními finančními institucemi. 

Nedílnou součástí jsou dále životopisy a 

reference navržených expertů, na něž je při 

evaluaci kladen primární důraz. Výběr je i 

v tomto případě založen na kvalitě. Speciální 

komise vybere ze seznamu zainteresovaných 

kvalifikovaných uchazečů užší seznam tzv. 

shortlist maximálně 6 firem. Negociace se 

zahájí s nejlépe hodnocenou firmou dle 

technických parametrů, v tomto případě 

kvality EoI. Nedochází zde k předložení 

konkrétních nabídek.  

 

 

3.3.  Výběr na základě evaluace nabídek / 

Evaluation of Proposals 

Výběrové řízení na konzultační zakázky 

v hodnotě přesahující 300 000 EUR probíhá 

zpočátku podobně jako v předchozím případě. 

Zásadní rozdíl je v tom, že po sestavení 

shortlistu je všem shortlistovaným 

konzultantům zaslána výzva k předložení 

nabídky (Request for Proposal, RfP). Firmy ve 

stanovené lhůtě předkládají své nabídky, a to 

technickou i finanční část. Negociace se 

zahajují s firmou, jež je v evaluaci nabídek 

hodnocena nejlépe. Výběr probíhá na základě 

poměru nákladů a kvality, přičemž v praxi je 

váha technické části zpravidla 80 % a váha 

finanční části 20 %.  
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 Schéma 3:  Přehled metod výběru dle hodnoty kontraktu 

3.4.  Role EBRD versus role klienta 

U konzultačních zakázek EBRD je nutné si 

uvědomit, kdo vede výběrové řízení, zda EBRD 

či klient. Klient vypisuje výběrové řízení, 

provádí evaluaci a výběr konzultanta, včetně 

negociace a uzavření kontraktu zpravidla 

v případech, kdy technická spolupráce slouží 

na podporu implementace konkrétního 

investičního projektu EBRD u konkrétního 

klienta. Přímou participací klienta na výběru 

konzultanta dochází k většímu zainteresování 

klienta na výsledku technické spolupráce 

(ownership), včetně budování a posilování 

kapacit klienta. I v těchto případech musí 

tendr proběhnout v souladu s Pravidly EBRD 

pro výběrová řízení. Experti EBRD jsou 

klientovi k dispozici dle potřeby, monitorují a 

kontrolují průběh výběrového řízení a musejí 

poskytnout několik tzv. non-objection, aby 

klient mohl přejít do další fáze, poskytují 

poradenství v průběhu negociací a vydávají 

finální verzi kontraktu, i v případě, že je 

kontrakt uzavírán mezi konzultantem a 

klientem (nikoli EBRD).  

 

 

3.5. Uzavření kontraktu a sjednání plateb 

Pokud výběrové řízení vede EBRD přímo, je 

kontrakt uzavřen mezi vítězným konzultantem 

a EBRD. Konzultant předkládá originály faktur 

EBRD a od EBRD obdrží sjednané platby za 

odvedenou práci. V rámci EBRD je proplacení 

faktur autorizováno Operation lídrem (OL), 

který zároveň potvrzuje, že práce byla 

konzultantem řádně odvedena. Konzultant 

musí předložit poslední faktury nejpozději do 

3 měsíců po završení činnosti. Při předkládání 

faktur je potřeba mít na paměti, že určité 

skutečnosti či změny musejí být předem 

dohodnuty s OL (ideálně písemně), patří k nim 

 

     Přímý výběr  Výběr ze Shortlistu Evaluace nabídek 

     založen na kvalitě založen na kvalitě poměr náklady / kvalita 

< 75 000 EUR 75 000 < 300 000 EUR > 300 000 EUR 

Výběr konzultanta 

Negociace 

Kontrakt 

Výběr konzultanta 

Negociace 

Kontrakt 

Oznámení o vypsání tendru 

Vyjádření zájmu 

Shortlist 

Výběr konzultanta 

Negociace 

Kontrakt 

Oznámení o vypsání tendru 

Vyjádření zájmu 

Shortlist  

Podání nabídky 

Technická a finanční část 
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mimo jiné: čerpání z rezervních prostředků 

(contingency budget), dodatečné zahrnutí 

nového či změna stávajícího klíčového 

experta, prodloužení časového horizontu 

kontraktu. 

 

Pokud výběrové řízení vede klient, uzavírá 

vybraný konzultant kontrakt s klientem (nikoli 

s EBRD). EBRD uzavírá s klientem Dohodu o 

poskytnutí grantu (Grant Agreement), čímž 

stvrzuje klientovi, že grantové prostředky na 

financování technické spolupráce jsou 

k dispozici. Konzultant do smluvního vztahu 

s EBRD nevstupuje. Konzultant předkládá 

faktury klientovi, který je musí přezkoumat a 

potvrdit a teprve následně postoupit pro 

kontrolu a proplacení EBRD. EBRD i nadále 

poskytuje platby konzultantovi přímo (nikoli 

prostřednictvím klienta).    

 

Nastavení platebních podmínek a případných 

záloh je specifické pro každou zakázku a je 

předmětem negociací před uzavřením 

kontraktu. Konzultantovi jsou zpravidla 

prostředky vypláceny postupně v souvislosti 

s předložením originálů faktur k proplacení a 

v závislosti na odvedené práci, vykonání 

jednotlivých úkolů či odevzdání sjednaných 

zpráv.  

 

4. Nástroj eSelection: výběrové řízení     

on-line 

Webová aplikace eSelection je určena 

speciálně pro konzultanty jako nástroj 

usnadňující monitorování aktuálních 

příležitostí a řízení procesu výběrového řízení 

u projektů, na nichž daný konzultant 

participuje. Výhodou pro EBRD i pro 

konzultanty je transparentnost, efektivita a 

redukce nákladů spojených s on-line 

komunikací. Registrovat se mohou jak firmy, 

tak individuální konzultanti.  

Nástroj eSelection zainteresovaným 

konzultantům umožňuje: 

 elektronické upozornění na nové 
konzultační příležitosti ve vybraných 
sektorech  

 on-line podání vyjádření zájmu 
(Expression of Interest)  

 elektronické předložení nabídek, 
technického i finančního návrhu 

 kontrola pokroku u probíhajícího 
výběrového řízení 

 vyplnění profilu konzultanta, včetně 
předložení CVs, v rámci databáze 
expertů EBRD pro případné budoucí 
relevantní konzultantské zakázky 
(včetně přímého výběru).  

 

Aplikace eSelection zahrnuje všechny projekty 

technické spolupráce, jež jsou vedeny přímo 

EBRD (od vypsání výběrového řízení po výběr 

vítěze a sjednání kontraktu), nikoli klientem. 

Odkaz: https://eselection.ebrd.com/suite/ . 

  

https://eselection.ebrd.com/suite/
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Příloha č. 2 

KONTAKTY: 

Ministerstvo financí ČR 
Odbor Mezinárodní vztahy 
Sekretariát odboru  
Telefon: +420 257 042 123 
Fax:         +420 257 042 281 
 
Kontaktní osoba: Pavla Knotková 
Email: pavla.knotkova@mfcr.cz 
Telefon: +420 257 043 185 
 

ZÁSTUPKYNĚ ČR U EBRD 

Office of the Board Director for the Czech 
Republic 
Klára Król 
Tel: +44 20 7 338 6443 
 
Dagmar Silná 
Adviser to the Director for the Czech Republic  
Telefon: +44 207 338 6948 
Email: SilnaD@ebrd.com 
 
CENTRÁLA EBRD V LONDÝNĚ 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN 
Velká Británie 
www.ebrd.com 
 

KONTAKTY NA EBRD A ZASTUPITELSKÉ ÚŘADY ČR 

ALBÁNIE 
EBRD: 
Torre Drin Building, 4th Floor 
Abdi Toptani Street 
Tirana 
 
Telefon: +355 4 2232 898 
Fax: +355 4 2230 580 
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Skënderbej Street, Nr. 10, Tirana 
 
Telefon: +355 4 2234 004 
E-mail: tirana@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/tirana  

 
 
 
ARMÉNIE 
EBRD: 
Citadel Business Centre 
105/1 Teryan Street, 4th Floor, Suite #407 
0009 Yerevan 

 
Telefon: +374 1051 4805  
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/armenia.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
44a Hanrapetutyan street 
0010 Yerevan 
 
Telefon: +374 1051 9373 
E-mail: yerevan@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/yerevan  
 
ÁZERBÁJDŽÁN 
EBRD:  
Landmark I, 4th Floor 
96 Nizami Street  
370010 Baku 
 
Telefon: +994 12 497 1014 
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/azerbaijan.sht
ml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Caspian Plaza  
Jafar Jabbarli 44 
AZ-1065 Baku 
 
Telefon: +994 12 436 8554  
E-mail: baku@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/baku  
 
BĚLORUSKO 
EBRD: 
34A Engelsa Street, building 2 
220030 Minsk 
Telefon: +375 17 210 4787 
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/belarus.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Muzychny zav. 1/2  
220030  

mailto:SilnaD@ebrd.com
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/pages/country/albania.shtml
mailto:tirana@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/tirana
http://www.ebrd.com/pages/country/armenia.shtml
mailto:yerevan@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/yerevan
http://www.ebrd.com/pages/country/azerbaijan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/azerbaijan.shtml
mailto:baku@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/baku
http://www.ebrd.com/pages/country/belarus.shtml
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Minsk 
Telefon: +375 17 226 5247 
E-mail: minsk@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/minsk  
 
 
BOSNA A HERZEGOVINA 
EBRD: 
15th Floor, Tower B, Unitic Towers 
Fra Andela Zvizdovica 1  
71000 Sarajevo 
 
Telefon: +387 33 667 945 
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/bosniaandherz
egovina.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Franjevačka 19  
71 000 Sarajevo 
 
Telefon: +387 33 447 525 
E-mail: sarajevo@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/sarajevo  
 
 
BULHARSKO 
EBRD:  
17 Moskovska Street 
1000 Sofia 
 
Telefon: +359 2 932 14 14 
Web: 
www.ebrd.com/pages/country/bulgaria.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
blvd. Janko Sakazov 9 
1504 Sofia 
 
Telefon: +359 2 948 68 02 
E-mail: sofia@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/sofia  
 
ČERNÁ HORA 
EBRD:  
Moskovska 2/b 
81000 Podgorica 
 
Telefon: +382 20 237 173 
www.ebrd.com/pages/country/montenegro.s
html 
 

 
KONZULÁRNÍ JEDNATELSTVÍ ČR:  
Partizanski put 6A 
Tološi  
81 000 Podgorica 
 
Telefon: +382 20 281 103 
 
 
CHORVATSKO 
EBRD:  
Miramarska 23 
3rd Floor 
10000 Zagreb 
 
Telefon: +385 1 6000 310 
www.ebrd.com/pages/country/croatia.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Radnička cesta 47/VI 
10 000 Zagreb 
Telefon: +385 1 617 7246 
zagreb@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/zagreb  
 
EGYPT 

Od roku 2012 v Egyptě působí tzv. dočasná 

kancelář:  

Regus New Cairo 

47 Office Building 

Section 1, Street 90-North 

New Cairo, Cairo, Egypt 

 

Tel: + 202 2503 2800 

Country Director: Philip ter Woort 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

4, Dokki Street, Giza 

 

Tel: +20 2 3333 9700 

E-mail: cairo@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/cairo 

 
 
ESTONSKO 
EBRD:  
Řeší kancelář v Litvě, Vilnius 
www.ebrd.com/pages/country/estonia.shtml  
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 

mailto:minsk@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/minsk
http://www.ebrd.com/pages/country/bosniaandherzegovina.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/bosniaandherzegovina.shtml
mailto:sarajevo@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/sarajevo
http://www.ebrd.com/pages/country/bulgaria.shtml
mailto:sofia@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/sofia
http://www.ebrd.com/pages/country/montenegro.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/montenegro.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/croatia.shtml
mailto:zagreb@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/zagreb
http://www.mzv.cz/cairo
http://www.ebrd.com/pages/country/estonia.shtml
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Lahe 4 
101 50 Tallinn 
 
Telefon: + 372 627 4400 
e-mail: tallinn@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/tallinn 
 
 
GRUZIE 
EBRD: 
6 Marjanishvili street, (Green Building, IV - V 
floor) 
0105 Tbilisi 
Telefon: + 995 322 44 74 00 
www.ebrd.com/pages/country/georgia.shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR: 
Chavchavadze Ave., 37-block VI 
0179 Tbilisi 
Telefon: +995 322 91 67 43 
 
JORDÁNSKO 

Emmar Towers, 15th Floor 

196 Zahran Street, P.O. Box 852805 

Amman 11185, Jordan 

Tel: +962 6 563 50 60 
 

Jordan 

Tel: +962 6 563 5060 

Head of Office: Heike Harmgart 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR: 

Halab street 34  

Abdoun 

11181 Amman 

 

Tel: +962 6 592 7051 

E-mail: amman@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/amman  

 
KAZACHSTÁN 
EBRD 
Almaty office  
41 Kazybek bi Street 
Entrance 3, 3rd Floor 
480100 Almaty 
 
Telefon: +7 727 3320 000 
 

Astana office  
12, Samal microdistrict 
Astana Tower Business Centre 
010000 Astana 
 
Telefon: +7 717 2580 204 
www.ebrd.com/pages/country/kazakhstan.sht
ml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Business Center Arman, 13. patro  
Sary-Arka 6  
010000 Astana 
 
KOSOVO 
EBRD: 
Rruga Prishtinë - Fushë Kosovë 
PO Box 122 
10060 Pristina 
 
Telefon: +381 38 242 07000 
http://www.ebrd.com/pages/country/kosovo.
shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Ismail Qemali  
Arbëri/Dragodan 31 
10000 Priština 
Telefon +381 38 246 676 
E-mail: pristina@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/pristina 
 
KYRGYZSTÁN 
EBRD:  
Business Centre Orion 
21 Erkindik Boulevard, 4th Floor 
720040 Bishkek 
Kyrgyz Republic 
Telefon: (+996 312) 624 016, 624 017 
www.ebrd.com/pages/country/kyrgyzrepublic
.shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
ČR v Kyrgyzstánu nemá vlastní velvyslanectví, 
vztahy řeší velvyslanectví ČR v Astaně, 
Kazachstán 
 
LITVA 
EBRD: 
Šeimyniškiu 1A 
4th Floor 
LT-2600 Vilnius 

mailto:tallinn@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/tallinn
http://www.ebrd.com/pages/country/georgia.shtml
mailto:amman@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/amman
http://www.ebrd.com/pages/country/kazakhstan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/kazakhstan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/kosovo.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/kosovo.shtml
mailto:pristina@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/pristina
http://www.ebrd.com/pages/country/kyrgyzrepublic.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/kyrgyzrepublic.shtml
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Telefon: +370 52 638 480 
www.ebrd.com/pages/country/lithuania.shtm
l 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Birutes 16 
LT-08117 Vilnius 
 
Telefon: +370 52 661 040 
 e-mail: vilnius@embassy.mzv.cz  
web: www.mzv.cz/vilnius 
 
LOTYŠSKO 
EBRD:  
Řeší kancelář v Litvě, Vilnius 
www.ebrd.com/pages/country/latvia.shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Elizabetes iela 29  
Riga, LV-1010 
 
Telefon: 
+371 67 217 814 
E-mail: riga@embassy.mzv.cz  
http://www.mzv.cz/riga 
 
 
MAĎARSKO 
EBRD: 
Szabadság tér 7. 
1054 Budapest 
 
Telefon: +36 1 486 3020 
www.ebrd.com/pages/country/hungary.shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Rózsa u. 61. 
1064 Budapest VI.  
 
Telefon: +36 1 462 5038 
E-mail : budapest@embassy.mzv.cz 
www.mzv.cz/budapest 
 
MAKEDONIE 
EBRD:  
Soravia Centre Skopje, 7th floor, 
Filip II Makedonski no. 3, 
1000 Skopje, 
FYR Macedonia 
Telefon: +389 2 3297 800 

www.ebrd.com/pages/country/fyrmacedonia.
shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Ul. Salvador Aljende 35 
1000 Skopje 
 
Telefon: +389 2 3109 805 13 
http://www.mzv.cz/skopje  
 
 
 
Telefon: +7 717 2660 478 
E-mail: astana@embassy.mzv.cz  
Web: www.mzv.cz/astana 
 
 

MOLDAVSKO 
EBRD:  
63 Vlaicu Pircalab Street 
10th floor 
 
Sky Tower building 
Chisinau MD-2012 
Moldova 
 
Telefon: +373 22 21 00 00 
http://www.ebrd.com/pages/country/moldov
a.shtml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Str. Moara Roşie 23 
2005 Chişinău 
 
E-mail: chisinau@embassy.mzv.cz  
Telefon: +373 22 209 942 
http://www.mzv.cz/chisinau 
 
MAROKO 

Regus 

Twin Center, Tour Ouest, 16e étg. 

Angle Boulevards Zerktouni et Al Massira 

20100 Casablanca 

Morocco 

 

Tel: +212 522 958 021 

Country Director: Laurent Chabrier 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR: 

4,5 km, Avenue Mohammed VI 

http://www.ebrd.com/pages/country/lithuania.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/lithuania.shtml
mailto:vilnius@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/vilnius
http://www.ebrd.com/pages/country/latvia.shtml
mailto:riga@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/riga
http://www.ebrd.com/pages/country/hungary.shtml
mailto:budapest@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/budapest
http://www.ebrd.com/pages/country/fyrmacedonia.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/fyrmacedonia.shtml
http://www.mzv.cz/skopje
mailto:astana@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/astana
http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml
mailto:chisinau@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/chisinau
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10, Rue Zankat Ait Melloul 

Villa Merzaa 

10000 Souissi-Rabat 

 

 

Tel: +212 537 755 420 

E-mail: rabat@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/rabat 

 
 
MONGOLSKO 
EBRD:  
MCS Plaza 
Seoul Street – 4A 
3rd Floor 
210644 Ulaanbaatar 
 
Telefon: +976 11 317 974 
www.ebrd.com/pages/country/mongolia.sht
ml 
 
VELVYSLANECTVÍ ČR:  
Olympic Street 12, Ulaanbaatar 
P.O.BOX 665 
 
Telefon: +976 11 321 886 
E-mail: ulaanbaatar@embassy.mzv.cz  
www.mzv.cz/ulaanbaatar 
 
POLSKO  

EBRD: 

53 Emili Plater Street 

Warsaw Financial Center 

Suite 1300 

00-113 Warsaw 

 

Tel: +48 22 520 5700 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/poland.shtml 

 

VELVYSLANECTVÍ ČR: 

ul.Koszykowa 18  

00-555 Warszawa 

 

Tel: +48 22 525 1850 

E-mail: warsaw@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/warsaw 

 

RUMUNSKO: 

EBRD: 

Metropolis Center 

56-60, Iancu de Hunedoara Bd., 3rd floor, 

West Wing 

Sector 1, Bucharest 

 

Tel: +40 21 202 7100 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/romania.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR: 

Str. Ion Ghica 11, Bucuresti 030045, Sector 3 

 

Tel: +40 21 303 9230 

E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/bucharest 

 

RUSKO:  

EBRD:  

Ducat Place III 

Second floor 

6 Gasheka Street 

125047 Moscow 

 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/russia.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

ul. J. Fučíka 12/14 (Улица Ю. Фучика 12/14) 

115127 Moskva 

 

Tel: +7 495 276 07 01 

E-mail: moscow@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/moscow  

 

 

SRBSKO 

EBRD:  

Bulevar Zorana Đinđića 64a, 5th Floor 

11070 Novi Beograd 

 

Tel: +381 11 212 0529 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/serbia.shtml  

mailto:rabat@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/rabat
http://www.ebrd.com/pages/country/mongolia.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/mongolia.shtml
mailto:ulaanbaatar@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/ulaanbaatar
http://www.ebrd.com/pages/country/poland.shtml
http://www.mzv.cz/warsaw
http://www.ebrd.com/pages/country/romania.shtml
mailto:bucharest@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/bucharest
http://www.ebrd.com/pages/country/russia.shtml
mailto:moscow@embassy.mzv.cz
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http://www.ebrd.com/pages/country/serbia.shtml
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VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Bulevar kralja Aleksandra 22 

125 108 Beograd 

 

Tel: +381 11 333 6200  

E-mail: belgrade@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/belgrade  

 

SLOVENSKO 

EBRD:  

Europeum Business Centre 

Suché Mýto 1 

81103 Bratislava 

 

Tel: +421 2 59101700 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic

.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Hviezdoslavovo nám. 8, 811 02 Bratislava 

 

Tel: +421 2 5920 3301 

E-mail: bratislava@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/bratislava  

 

SLOVINSKO 

EBRD:  

Řeší kancelář EBRD v Bratislavě 

 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/slovenia.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Riharjeva 1  

1000 Ljubljana 

 

Tel: +386 1 420 24 50 

E-mail: ljubljana@embassy.mzv.cz 

Web: www.mzv.cz/ljubljana 

 

TÁDŽIKISTÁN 

EBRD:  

85/22 Internatsionalnaya Street 

734001 Dushanbe 

 

Tel: +992 372 213 543  

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/tajikistan.shtm

l  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Řeší velvyslanectví  v Taškentu, Uzbekistán 

 

 TUNISKO 

EBRD:  

Immeuble Lira 

Les Jardins du Lac 

Les Berges du Lac 

1053 Tunis 

 

Tel: +216 70 01 15 00      

Head of Office: Marie-Alexandra Veilleux 
Web: 

www.ebrd.com/pages/country/tunisia.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

98, rue de Palestine, BP 53 

Tunis - Belvédere 1002 

 

Tel: +216 71 78 19 16 

E-mail: tunis@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/tunis  

 

 

TURECKO 

EBRD:  

Büyükdere Caddesi, 185 

Kanyon Ofis Binası, Kat: 2 

Levent 

34394 Istanbul 

 

Tel: +90 212 386 1100 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Kaptanpaşa Sok. 15  

Gaziosmanpaşa / ANKARA 

mailto:belgrade@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/belgrade
http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml
mailto:bratislava@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/bratislava
http://www.ebrd.com/pages/country/slovenia.shtml
http://www.mzv.cz/ljubljana
http://www.ebrd.com/pages/country/tajikistan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/tajikistan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/tunisia.shtml
mailto:tunis@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/tunis
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml
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Tel: +90 312 405 6139 

E-mail: ankara@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/ankara  

 

TURKMENISTÁN 

EBRD:  

Yimpas Business Center 

2nd Floor, Suite 201 

54, Turkmenbashi Ave. 

744000 Ashgabat 

 

Tel: +993 12 45 51 18 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/turkmenistan.

shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

Za Turkmenistán zodpovídá velvyslanectví v 

Taškentu, Uzbekistrán 

 

 

UKRAJINA 

EBRD:  

16, Nemirovicha-Danchenko street 

01133 Kiev 

 

Tel: +380 44 277 11 00 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/ukraine.shtml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

ul. Jaroslaviv Val 34A 

 01901 Kyjev 

 

Tel: +38 044 272 68 00 

E-mail: kyiv@embassy.mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/kiev  

 

UZBEKISTÁN  

EBRD:  

Zastoupení pouze v Londýně 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

United Kingdom 

 

Tel: +44 20 7338 6000 

Web: 

www.ebrd.com/pages/country/uzbekistan.sht

ml  

 

VELVYSLANECTVÍ ČR:  

3-Navnihol ko'chasi, 6-uy 

Mirzo-Ulug'bek tumani 

Toshkent shahri, 100041 

Tashkent 

 

Tel: +998 71 120 6071 

E-mail: tashkent@mzv.cz  

Web: www.mzv.cz/tashkent  

 
 
 

mailto:ankara@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/ankara
http://www.ebrd.com/pages/country/turkmenistan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/turkmenistan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/ukraine.shtml
mailto:kyiv@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/kiev
http://www.ebrd.com/pages/country/uzbekistan.shtml
http://www.ebrd.com/pages/country/uzbekistan.shtml
mailto:tashkent@mzv.cz
http://www.mzv.cz/tashkent
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Příloha č. 3 

Příloha č. 3 

SEZNAM WEBOVÝCH ADRES Z TEXTU 

Capital Resources Review 4 

http://www.ebrd.com/downloads/policies/ca
pital/crr1115.pdf  

 

 

 

 

 

 

Have Your Say 

http://www.ebrd.com/pages/about/policies/hav
e-your-say.shtml 

Informace o Capital Resources Review 

http://www.ebrd.com/pages/about/policies/cap
res.shtml 

Podklad pro Capital Resources Review 4 

http://www.ebrd.com/downloads/policies/capit
al/crr4b.pdf 

Strategie a politiky 

http://www.ebrd.com/pages/about/policies.sht
ml 

Správní rada 

http://www.ebrd.com/pages/about/who/struct
ure/directors.shtml 

Procurement Policies and Rules 

http://www.ebrd.com/downloads/research/poli
cies/ppr10.pdf  

http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr1115.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr1115.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/have-your-say.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/have-your-say.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/capres.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/capres.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr4b.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/policies/capital/crr4b.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/who/structure/directors.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/who/structure/directors.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/ppr10.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/ppr10.pdf

