VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
Program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
(ZRS)
Název programu podpory

ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Číslo výzvy

I.

Datum vyhlášení výzvy

8. 4. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

15. 4. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 3. 2020
Plánovaná alokace výzvy

50 000 000 Kč

Typ podporovaných operací

Finanční nástroj

Režim podpory

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (podpora de minimis)

Systém sběru žádostí

Kontinuální
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Základní ustanovení
Touto Výzvou ve znění schváleném Ministerstvem zahraničních věcí je realizován program Záruka
zahraniční rozvojové spolupráce schválený usnesením vlády České republiky č. 435 ze dne 26. června 2018
(dále jen „Program“)
Správce programu: Ministerstvo zahraničních věcí, organizační složka státu, IČO 45769851, se sídlem
Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 - Hradčany (www.mzv.cz).
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO 44848943, se sídlem
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 (dále též „ČMZRB“).
Správce finančního nástroje: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČO 44848943, se sídlem
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, která vykonává tuto činnost na základě prováděcí dohody uzavřené
s Ministerstvem zahraničních věcí.

1. Cíl programu
Cílem programu je, v souladu se Strategií ZRS ČR 2018-2030, podpořit prostřednictvím bankovních záruk
soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových zemích. Podmínkou takovéto podpory je udržitelnost
realizovaných investic, jejich rozvojový dopad a přidaná hodnota pro partnerskou zemi.
Program navazuje na aktivity programových nástrojů rozvojového partnerství pro soukromý sektor České
rozvojové agentury a dalších aktivit podporovaných dotačními nástroji zahraniční rozvojové spolupráce ČR,
s předpokladem postupného zapojení zdrojů zahraniční rozvojové spolupráce EU a plánu vnějších investic
EU.

2. Podporované aktivity
2.1 Sektorové zaměření
Podpořené projekty se zaměří zejména na udržitelné nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj
venkova, ekonomickou transformaci, růst a podporu místní zaměstnanosti. Aktivity budou přispívat
k udržitelnému rozvoji partnerských zemí.
Program nepodpoří projekty, které jsou v rozporu s principy odpovědného financování, nesmí se tedy týkat
činností zahrnujících následující aspekty:

 Nucená práce nebo dětská práce
 Činnosti nebo materiály považované za nelegální podle zákonů nebo předpisů hostitelské
země nebo mezinárodních úmluv nebo podléhající mezinárodním zákazům, jako například:
a) látky poškozující ozonovou vrstvu, PCB (polychlorované bifenyly) a jiné specifické, nebezpečné
farmaceutické látky, pesticidy/herbicidy nebo chemické látky;
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b) divoká zvěř nebo produkty upravené podle Úmluvy o mezinárodním obchodu v České
republice. Ohrožené druhy nebo divoká fauna a flóra (CITES); nebo
c) neudržitelné metody rybolovu (např. lov na moři a unášené sítě v mořském prostředí využívající
sítě přesahující délku 2,5 km)

 Přeshraniční obchod s odpady a odpadními produkty, pokud nejsou v souladu s Basilejskou
úmluvou a příslušnými právní předpisy
 Zničení oblastí s vysokou ochrannou hodnotou1
 Radioaktivní materiály2 a neomezené azbestové vlákno
 Pornografie a/nebo prostituce.
 Rasistické a/nebo antidemokratické sdělovací prostředky
 V případě, že některý z následujících produktů tvoří podstatnou část (tj. více než 10 % tržeb)
projektu financované podnikatelské činnosti:
a) alkoholické nápoje (kromě piva a vína)
b) tabák
 Zbraně a střelivo
 Hazardní hry, kasina a obdobné podniky.

2.2 Regionální zaměření
Program je zaměřen na realizace projektů v rozvojových zemích uvedených v příloze č. 1 této Výzvy.

3. Vymezení příjemců podpory
Mezi příjemce podpory patří:

1) podnikatelské subjekty oprávněné k podnikání na území některé z rozvojových zemí
dle vymezení regionálního zaměření v čl. 2.2;
2) investiční subjekty oprávněné investovat v rozvojových zemích dle vymezení regionálního
zaměření v čl. 2.2,

1

Oblasti s vysokou ochrannou hodnotou jsou přírodní stanoviště s hodnotami mimořádného či kritického významu.

2

Nevztahuje se na nákup zdravotnického zařízení, nebo jiného zařízení, kde je radioaktivní zdroj považován za triviální a/nebo
přiměřeně stíněný.
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žadatel musí k datu podání žádosti o podporu splňovat podle svého čestného prohlášení následující
podmínky:
a) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle právního
řádu v zemi sídla zahraničního podnikatele); pokud je soudem povolena reorganizace, která je
podnikatelem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnikatele v úpadku,
b) nenaplňuje znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podnikatele dle právního řádu
v zemi sídla zahraničního podnikatele),
c) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím3 a vůči poskytovatelům podpory z projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda
o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
d) nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců,
e) má zajištěno oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů
podpořených z tohoto programu, aby jeho činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských produktů
(CZ-NACE 01), rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12),
zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky
(CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu
poskytovanou z tohoto programu,
f)

není proti jeho majetku vedena exekuce,

g) není v likvidaci,
h) je osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

4. Podmínky programu
4.1 Podmínky přijatelnosti projektu
Projekt musí splňovat tyto formální podmínky:
a) přispívá k udržitelnému rozvoji partnerských zemí, zejména s ohledem na podporu místního růstu
a zaměstnanosti, za současného respektování mezinárodních sociálních a environmentálních
standardů;
b) naplňuje požadavky regionálního a sektorového zaměření,

3

Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Ministerstvu
financí jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení,
Celnímu úřadu, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům,
obcím a svazkům obcí.
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c) jedná se o projekt s českým subjektem, resp. jeho partnerem (například dlouhodobým
odběratelem, dodavatelem, subdodavatelem nebo uživatelem licencované technologie), případně
o projekty, které využívají české know-how a inovativní technologie nebo přináší významný dopad
pro rozvojové země například v oblasti životního prostředí nebo sociálního rozvoje,
d) je v souladu s principem rovných příležitostí a nediskriminace (rovnost mužů a žen, odstraňování
diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru,
zdravotního postižení, sociálního vyloučení, věku nebo sexuální orientace),
e) nesmí být dokončen před datem podání žádosti o podporu4.

4.2 Ostatní podmínky
Příjemce podpory je do data ukončení smlouvy o záruce povinen (není-li dále stanoveno jinak):
a) umožnit přístup na místo realizace projektu a do svého sídla zaměstnancům ČMZRB, zaměstnancům
Ministerstva zahraničních věcí a zaměstnancům dalších subjektů určených ČMZRB nebo
Ministerstvem zahraničních věcí za účelem kontroly plnění podmínek smlouvy o záruce,
b) souhlasit, že budou Ministerstvu zahraničních věcí a subjektům určeným obecně závaznými
předpisy předávány údaje o jeho osobě v rozsahu vyžadovaném platnými předpisy, zejména údaje
týkající se jména/názvu/firmy, adresy/sídla, IČO, názvu projektu, CZ-NACE a umístění projektu
a výše poskytnuté podpory,
c) zachovat místo realizace projektu na území rozvojových zemí uvedených v Příloze č. 1 této Výzvy,
d) používat dlouhodobý hmotný majetek pořízený s účastí zaručovaného úvěru (u příjemců podpory
vedoucích účetnictví), resp. hmotný majetek a pozemky (u příjemců podpory vedoucích daňovou
evidenci) převážně k podporovaným ekonomickým činnostem, v případě jeho prodeje použít
do jednoho roku prostředky získané jeho prodejem k podporované ekonomické činnosti nebo
ke splacení zaručovaného úvěru,
e) zajišťovat oddělením činností podpořených z tohoto programu nebo rozlišením nákladů
podpořených z tohoto programu, aby jeho případné činnosti v odvětví prvovýroby zemědělských
produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), výroby tabákových výrobků (CZ-NACE 12),
zpracování zbytkových látek z tabáku (v rámci CZ-NACE 38.32), velkoobchodu s tabákovými výrobky
(CZ-NACE 46.35) a maloobchodu s tabákovými výrobky (CZ-NACE 47.26) nevyužívaly podporu
poskytovanou z tohoto programu
f)

4

vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR, a to v místech realizace projektu i při jeho
prezentaci v médiích v ČR i státu nebo regionu realizace.

Projekt byl fyzicky dokončen, tj. došlo k uvedení majetku do užívání nebo byl vydán kolaudační souhlas.
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4.3 Způsobilé výdaje
4.3.1

Vymezení způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující podmínky:



musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru,



musí sloužit k pořízení majetku příjemce podpory či podnikatelského subjektu.

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí být doloženy účetními doklady.
4.3.2

Zaručovaný úvěr může být čerpán zejména na :

a) pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) dlouhodobého
hmotného majetku,
b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
c) náklady spojené s transferem,
d) náklady spojené s realizací projektu v místě určení.
V souvislosti s poskytnutím záruky je DPH ke způsobilému výdaji rovněž způsobilým výdajem.
Výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru nejsou způsobilé, zejména pokud jsou určeny
na refinancování vlastních zdrojů žadatele či jeho partnera.

5. Forma a výše podpory
Podpora je poskytována ve formě bankovní záruky za úvěr (dále v tomto článku jen „záruka“).
Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách
poskytování záruk zahraniční rozvojové spolupráce (viz seznam spolupracujících bank na internetové adrese
ČMZRB – www.cmzrb.cz). Záruka se poskytuje k úvěrům za těchto podmínek:


typ zaručovaného úvěru: investiční,



výše záruky: až 50 % jistiny zaručovaného úvěru, maximálně 25 mil. Kč,



délka ručení nepřesahuje 8 let,



úroková sazba zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,



doba odkladu splátek jistiny: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,
zajištění zaručovaného úvěru: dle dohody mezi příjemcem podpory a spolupracující bankou,



poplatky hradí příjemce podpory podle platného ceníku ČMZRB.
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Na jeden projekt může být poskytnuta pouze jedna záruka za úvěr.

6. Výběr projektů
6.1 Výběrová kritéria
Výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory je splnění podmínek pro příjemce podpory (čl. 3 této Výzvy),
podmínek přijatelnosti projektu (čl. 4.1 této Výzvy), podmínek pro poskytování veřejné podpory
a podmínek úvěrovatelnosti příjemce podpory uplatňovaných ČMZRB (akceptovatelná míra úvěrového
rizika). Míra úvěrového rizika se posuzuje na základě obvyklých postupů uplatňovaných ČMZRB.
Hodnotící kritéria pro posuzování žádostí jsou uvedena v příloze č. 2 této Výzvy.

6.2 Způsob výběru projektů
a) ČMZRB posuzuje splnění programových podmínek projektu, nezbytných pro poskytnutí
podpory, přičemž spolupracuje s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP)
a Českou rozvojovou agenturou (ČRA).
b) Naplnění výběrových kritérií potvrzuje výběrová komise, která je složená ze zástupců
jmenovaných MZV.
c) O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění výběrových kritérií.
d) Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 3 měsíců od data jejich podání ČMZRB
zamítnuty.

7. Souběh podpor
Poskytnutí veřejné podpory, včetně podpory de minimis, v tomto programu, nevylučuje možnost poskytnutí
další veřejné podpory, včetně podpory de minimis, na stejné způsobilé výdaje projektu z jiného programu
podpory.

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob předložení
8.1 Obsah žádosti o podporu
Žádost o podporu musí obsahovat minimálně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

název a velikost podniku žadatele,
popis projektu, specifikace jeho rozvojových přínosů pro zemi realizace, resp. místní obyvatele,
předpokládaný termín jeho zahájení a ukončení,
umístění projektu,
orientační seznam nákladů projektu,
druh podpory a výši veřejného financování, které je pro daný projekt zapotřebí.
8

Údaje ad písm. a) – c) jsou povinnými náležitostmi žádosti o podporu ke dni podání. Údaje ad písm. d) - f)
může příjemce podpory doplnit dodatečně v přiměřené lhůtě stanovené poskytovatelem podpory,
nejpozději však před zahájením posuzovacího procesu žádosti o podporu.

8.2 Formuláře žádosti o podporu
Formuláře žádosti o podporu, pokyny k předložení žádosti, informace o režimu podpory de minimis
včetně definice jednoho podniku a metodiky výpočtu hrubého ekvivalentu podpory jsou k dispozici
na internetových stránkách www.cmzrb.cz.

8.3 Příjem žádostí o podporu
Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Přehled poboček je
uveden na internetových stránkách www.cmzrb.cz.

9. Sankce
9.1 Sankce za neplnění podmínek programu
V případě uvedení nepravdivých údajů týkajících se příjemce podpory (čl. 3. Výzvy), naplnění podmínek
přijatelnosti projektu (čl. 4.1. Výzvy), způsobilých výdajů zaručovaného úvěru (čl. 4.3. Výzvy), naplnění
podmínek pro poskytnutí podpory vyžadovaných Nařízením Komise č. 1407/2013, v případě neplnění
podmínek programu podle čl. 4.2. Výzvy, je příjemce podpory povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 %
z výše záruky.
V případě použití zaručovaného úvěru na nezpůsobilé výdaje je příjemce podpory povinen uhradit
poměrnou část smluvní pokuty, a to podle podílu nezpůsobilých výdajů na celkové sjednané výši
zaručovaného úvěru,
Za prodlení s úhradou smluvní pokuty je příjemce podpory povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 9 % p. a.
Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění některé podmínky programu je považováno za porušení
této podmínky programu.
Poskytovatel podpory je oprávněn klientovi smluvně stanovit další smluvní pokuty za neplnění jeho
povinností vyplývajících ze smlouvy o záruce.

10. Ostatní ustanovení
Na podporu není právní nárok.
Správce programu si vyhrazuje právo Výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit či změnit její ustanovení
vzhledem k vývoji podmínek na finančním trhu a výši prostředků na financování programu.

11. Definice
Finanční nástroj - opatření finanční podpory formou bankovních záruk.
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Investiční subjekty – předkládané projekty realizují prostřednictvím samostatných právních subjektů.
Jeden podnik – Za jeden podnik se považují podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, pokud i tyto
subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu,
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu,
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu,
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv náležejících akcionářům nebo společníkům v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za jeden podnik.
Podnikatelské subjekty – podnikatelé s oprávněním podnikat v rozvojových zemích dle přílohy č. 1 Výzvy,
kde přímo realizují podpořené projekty.
Podpora – bankovní záruka.
Podpora de minimis – představuje podporu podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník
EU, L 352. 24. 12. 2013, str. 1- 8). Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu
s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku5 za dobu současného a dvou
předchozích účetních období přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se používá
měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Pro podniky,
které provozují silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, je maximální výše podpory de minimis snížena na
100 000 EUR/3 roky.
Program – program ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (ZRS) schválený usnesením vlády č. 435
ze dne 26. června 2018.

5 Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů, uvedených v definici jednoho podniku
viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis.
Čl. 2, odst. 2 Nařízení č. 1407/2013:
„Jeden podnik“ pro účely tohoto nařízení zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
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Projekt – pořízení a financování aktiv a dalších výdajů či nákup závodu k provádění rozvojové činnosti.
Prováděcí dohoda - smlouva mezi správcem programu a správcem finančního nástroje, která upravuje
vzájemné vztahy a podmínky realizace programu (včetně těch, které nejsou uvedeny v textu programu),
uzavřená dne 19. 12. 2018 pod názvem Dohoda o realizaci programu Záruka zahraniční rozvojové
spolupráce (ZRS) a o vytvoření a správě záručního fondu ZRS 2019.
Příjemce podpory - právnická osoba realizující projekt přímo nebo nepřímo, které je v souladu
s podmínkami uvedenými ve Výzvě poskytována záruka.
Smlouva o záruce – smlouva o poskytnutí bankovní záruky uzavřená mezi správcem finančního nástroje
a příjemcem podpory podle této Výzvy.
Spolupracující banka – banka, která má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk
zahraniční rozvojové spolupráce. Smlouvu může s ČMZRB uzavřít každá banka s oprávněním poskytovat
úvěry na území České republiky. Seznam spolupracujících bank je uveden na www.cmzrb.cz.
Technické zhodnocení – nástavby (např. zvýšení stavby o přistavěná patra), přístavby (rozšíření stavby)
a stavební úpravy, rekonstrukce (zásah do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů) a modernizace majetku (rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku).
Výzva – Výzva I programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE k podávání žádostí o podporu
zveřejněná správcem finančního nástroje pod názvem „VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program ZÁRUKA
ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (ZRS)“.
Zaručovaný úvěr - úvěr poskytnutý spolupracující bankou zaručený zárukou ČMZRB dle této Výzvy na
základě smlouvy o záruce uzavřené mezi správcem finančního nástroje a příjemcem podpory.
Žádost o podporu – žádost o záruku dle této výzvy.

Přílohy
č. 1:

Podporované rozvojové země

č. 2:

Hodnotící kritéria

c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle
ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými
akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném
subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v prvním pododstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou
také považovány za jeden podnik.
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Příloha č. 1 Výzvy I Programu –ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (ZRS)

Podporované rozvojové země
Žádosti o podporu mohou být zacíleny na realizaci projektů v zemích, které současně splňují obě
následující kritéria:
(1) Jedná se o rozvojovou zemi ve smyslu příjemce oficiální rozvojové pomoci, jejichž seznam
spravuje Výbor pro rozvojovou pomoc OECD (viz http://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf).

(2) Jedná se o zemi, která nepodléhá sankčním režimům mezinárodního společenství (viz například
https://www.sanctionsmap.eu).
V případě potřeby ujistit se, zda zamýšlená země realizace projektu splňuje obě kritéria výše, může
žadatel požádat poskytovatele podpory o vyjádření.
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Příloha č. 2 Výzvy I Programu ZÁRUKA ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE (ZRS)

Hodnotící kritéria
Metodika hodnocení
a)
binární kritéria - kritéria typu ano/ne. Pro kladné rozhodnutí o poskytnutí záruky musí být splněna
všechna tato kritéria;
b)
bankovní kritéria - komplexní posouzení rizikovosti požadovaného financování vycházející
z finanční analýzy dosavadních ekonomických výsledků žadatele, jejich předpokládaného dalšího vývoje
i mimoekonomických kritérií rizikovosti. Výsledkem posouzení je výstup binární povahy, tj. úvěrovatelný či
neúvěrovatelný. Podpořeny mohou být pouze úvěrovatelné projekty.
Uvedená kritéria se posuzují podle podmínek Výzvy platných ke dni podání žádosti o podporu.

a) binární kritéria

ANO/NE

1.

Projekt se týká ekonomické činnosti se sektorovým zaměřením, které je v souladu s čl. 2.1
Výzvy.

2.

Projekt je realizován v některé z rozvojových zemí podle Přílohy č. 1 Výzvy.

3.

Podnikatelský subjekt je oprávněn k podnikání v zemi realizace projektu, nebo hodlá
získat oprávnění k podnikání v rámci projektu v zemi realizace projektu.

4.

Žadatel splňuje podmínky přijatelnosti stanovené v čl. 3. Výzvy.

5.

Projekt splňuje podmínky přijatelnosti projektu uvedené v čl. 4.1. Výzvy.

6.

Požadované parametry záruky nepřesahují hodnoty uvedené ve Výzvě.

7.

V žádosti je předpokládáno čerpání zaručovaného úvěru pouze na způsobilé výdaje
projektu uvedené v čl. 4.3. Výzvy.

8.

Projekt nebyl dokončen před datem podání žádosti o podporu, tj. zejména nedošlo
k uvedení majetku pořízeného z podpořeného úvěru do užívání, nebyl vydán kolaudační
souhlas.

9.

Omezení výše podpory stanovené v Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) je
dodrženo.

10.

Žadatel předložil realizovatelný záměr projektu, definoval přínosy projektu a zhodnotil
situaci na trhu.

11.

Projekt předpokládá udržitelnost realizovaných investic, jejich rozvojový dopad a
přidanou hodnota pro partnerskou zemi.

b) bankovní kritéria
Úvěrovatelnost příjemce podpory a jeho projektu, která je současně posouzením konkurenceschopnosti
podnikatele, se posuzuje na základě komplexní analýzy založené na výstupech z finanční analýzy
ekonomických výsledků příjemce podpory a jejich předpokládaného vývoje a na posouzení
mimoekonomických kritérií rizikovosti požadovaného financování. Při tom jsou posuzovány zejména tyto
vstupní informace:
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1.

Účetní závěrky za předcházející tři uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha
k účetní závěrce), včetně zprávy auditora.

2.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce účetně uzavřeného měsíce běžného roku.

3.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední tři účetně
uzavřená období.

4.

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jako výhled na tři účetní
období následující po posledním uzavřeném účetním období

5.

Tabulky ve struktuře Přehledu o majetku a závazcích a Přehledu o příjmech a výdajích za poslední
tři zdaňovací období.

6.

Historie a současnost žadatele resp. podnikatelského subjektu, jejich další aktivity, variabilita
změn hlavní činnosti v krátkodobém až střednědobém výhledu.

7.

Profesní a osobní údaje o vlastnících a manažerech žadatele resp. podnikatelského subjektu
(vzdělání a praxe v oboru, zastupitelnost ve vedení společnosti, vztah mezi vlastníky a vedením
společnosti, stabilita vedení společnosti).

8.

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele (přehled věřitelů, druh a výše závazků, splatnost).

9.

Údaje o ekonomických vazbách žadatele (účast žadatele nebo společníků žadatele na řízení nebo
základním kapitálu jiné právnické osoby).

10.

Vyjasněnost majetkoprávních vztahů souvisejících s realizací projektu.

11.

Technicko – technologická charakteristika projektu.

12.

Dodavatelské zajištění realizace projektu.

13.

Zajištěnost vstupů projektu (energie, suroviny, atd.).

14.

Struktura výdajů a zajištěnost ostatních zdrojů financování projektu.

15.

Postavení žadatele resp. podnikatelského subjektu na trhu nyní a po realizaci projektu, stav
konkurence, marketingové aktivity.

16.

Zabezpečení prodeje, hlavní odběratelé, regionální struktura odbytu, úroveň smluvních vztahů
s odběrateli.

17.

Rozbor tržeb po realizaci projektu.

18.

Rozbor provozních nákladů po realizaci projektu.

19.

Silné stránky a rizika projektu.

20.

Předchozí úvěrová historie žadatele.

Pozn.: podklady uvedené v bodě 1 – 3 se vztahují jen k žadatelům vedoucím účetnictví, v bodě 5
k žadatelům vedoucím daňovou evidenci.
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Zásady postupu hodnocení úvěrovatelnosti příjemce podpory
Za úvěrovatelné ve smyslu přiměřenosti úvěrového rizika poskytnutí záruky budou považovány projekty,
u nichž na základě posouzení bonity žadatele a analýzy mimoekonomických a ekonomických faktorů
a zároveň jako způsob klasifikace úvěrového rizika bude žadatel klasifikován v některé z akceptovatelných
rizikových kategorií v systému ČMZRB.
Zařazení do rizikové kategorie bude provedeno na základě komplexního vyhodnocení údajů podle bodů 1 až
20, které zahrne též výsledky posouzení ekonomických faktorů získané s použitím interního softwarového
nástroje, který žadateli přiřadí určitý stupeň hodnocení.
Výsledkem je tedy rozhodnutí banky, zda projekt žadatele je či není úvěrovatelný a tedy zda záruka může
či nemůže být poskytnuta.
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