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Česká rozvojová agentura a příležitosti pro zapojení 
soukromého sektoru do ZRS

➢Organizační složka státu, která působí pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR;

➢Plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce;

➢Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových; 
projektů;

➢Hospodaří s ročním rozpočtem 400 mil. Kč.

Prioritní země:

➢Česká republika má na základě Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na 
období 2018 až 2030 vybraných šest prioritních partnerských zemí, kam směřují 
její dlouhodobé projekty.

Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie

V roce 2014 navíc přibyla mimořádná pomoc Ukrajině.

Rozvojové země dle klasifikace OECD – B2B a TRILAT

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2016/09/Strategie_ZRS_CR_2018-2030.pdf
http://www.czechaid.cz/zeme/bosna-a-hercegovina
http://www.czechaid.cz/zeme/etiopie
http://www.czechaid.cz/zeme/gruzie
http://www.czechaid.cz/zeme/kambodza
http://www.czechaid.cz/zeme/moldavsko
http://www.czechaid.cz/zeme/zambie
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ČRA v číslech

Celkem čerpání za r. 2020-2021

ČRA Celkem: 837 109 628,- Kč  
z toho 

Kambodža: 49 405 214 ,- Kč

▪ 30 595 138 ,- Kč (bilaterální program)

▪ 16 044 676 ,- Kč (trilaterální program)  

▪ 2 765 400,- Kč (B2B)
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Priority a cíle spolupráce v Kambodži

Priority a cíle spolupráce:

➢Aktivity v prioritních zemích vycházejí jednak ze Strategie zahraniční rozvojové 
spolupráce České republiky a konkrétně pak také z Programu rozvojové 
spolupráce České republiky pro danou zemi.

➢Průsečík potřeb dané země a českého know how.

Priority a cíle spolupráce v Kambodži

Oblast I: Udržitelné nakládání s přírodními zdroji

Cíl spolupráce: Univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné 
vodě, k odpovídajícím sanitačním a hygienickým zařízením pro všechny ve 
vybraných lokalitách z cílové oblasti.

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2020/07/3173256_2067112_program_Zambie_CRA_2018.pdf
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Priority a cíle spolupráce v Kambodži

Priority a cíle spolupráce v Kambodži – oblasti, do kterých je možné se 
zapojit

Oblast II: Inkluzivní sociální rozvoj

Cíl spolupráce 1: Omezit úmrtí novorozenců a dětí mladších pěti let, jímž je 
možné předejít, snížit mateřskou úmrtnost ve vybraných lokalitách v cílové 
oblasti.

Cíl spolupráce 2: Zajistit rovný přístup žen a mužů k cenově dostupnému, 
kvalitnímu a inkluzivnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně 
univerzitního.

„Zvyšování kapacit zdravotnického personálu, vybavení vybraných 

zdravotnických středisek a realizace osvětových kampaní v cílových 
lokalitách. Zlepšení situace ve zdravotnictví – lépe vybavené místní 
zdravotnické zařízení, kvalifikovaný zdravotnický personál, lepší 
informovanost místních obyvatel…“
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Nástroje ZRS

• Dotace – Bilaterální/B2B

• Veřejné zakázky

• Rozpočtová opatření 

• Vázané peněžní dary

Jak v těchto nástrojích může figurovat soukromý sektor?

Příklady projektů: 

1. VZ: Rozvoj oddělení neonatologie v rámci Národní pediatrické nemocnice,  
2018-2020, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; Medsol, s.r.o.; AMCA, s.r.o.  
Soukromý sektor jako dodavatel VZ, vztah ČRA: Dodavatel

• míra úmrtnosti dětí do 5 let je v Kambodži stále téměř 4x vyšší než v ostatních zemích jihovýchodní Asie, 
nízká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb ve státním i soukromém sektoru a nízká dostupnost této 
péče, nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu či zastaralé nebo nefunkční vybavení nemocnic

= vzdělávání zdravotnického personálu, zřízení vzdělávacího centra neonatologie, které může dále školit 
zdravotnické pracovníky z celé země a posílení technického vybavení Národní pediatrické nemocnice

V rámci projektu VZ: 

„Dodávka vybavení výukového centra perinatologie v National Pediatric Hospital Phnom 
Penh“ 3 375 000 Kč

„Rozvoj oddělení neonatologie v Kambodži – dodávka zdravotnických přístrojů“ 7 800 000 Kč
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Nástroje ZRS

2. DOTACE BILAT: České perinatologické ruce letí do Kambodže, 16 000 000 Kč, 
2021-2023, Nadační fond Vita et Futura, Soukromý sektor jako dodavatel, vztah 
ČRA: Realizátor, Realizátor: Dodavatel 
• přispět ke snížení úmrtnosti novorozenců a dětí mladších pěti let a ke snížení mateřské úmrtnosti díky 

zlepšení přístupu ke službám předporodní a postnatální péče a kvalifikovanému zdravotnickému personálu

= inovativní postupy založené na důkazech v předporodní, porodní a poporodní péči

V rámci projektu - identifikace potřeb a VZ, kterou administruje realizátor

X

V rámci projektu identifikace potřeb a VZ, kterou administruje ČRA= příklad 1

Dále je možné zapojení soukromého sektoru jako partnera Realizátora dotace

3. VPD, příklad Zambie

VÝZVY: UDRŽITELNOST/ÚDRŽBA A OPRAVA/VELKÉ MNOŽSTVÍ 
DONORŮ/OWNERSHIP/SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI PARTNERY A JEJICH 
OČEKÁVÁNÍ/DOPRAVA A DOSTUPNOST/CLA/KVALITA PŘÍSTORJŮ/ZNALOST 
OBSLUHY/SLOŽITÉ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY/SLOŽITÉ KULTURNÍ PROSTŘEDÍ

(Zavedení oboru Biomedicínské inženýrství)
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Program B2B

Cílem Programu B2B, je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových 
zemích a zároveň plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

- v režimu de minimis: nařízení EK pro limitování výše dotace, aby se nekřivil trh, 
omezení na 200 000 EUR za tři navazující účetní období

- pro všechny rozvojové země dle OECD

- může se hlásit pouze český podnikatelský subjekt

- cílem musí být partnerství mezi českými a místními subjekty a dlouhodobé 
působení na trhu 

Jolana Dragounová - dragounova@czechaid.cz : Manažerka zahraniční rozvojové 

spolupráce se soukromým sektorem

mailto:dragounova@czechaid.cz
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Program B2B

Studie 
proveditelnosti, 

návazné 
financování z 

IFIs

Max. 500.000 Kč
1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů

Sestavení 
byznys plánu, 

zmapování 
příležitostí, 

nalezení 
partnera

Max. 500.000 Kč
1 rok

50% pokrytí 
celkových nákladů 

Vytváření 
Podnikatelských 

partnerství

Max. 4 mil. Kč 
Max. 2 roky

30%-40% pokrytí 
celkových nákladů

Studie proveditelnosti   Podnikatelský plán  

PŘÍPRAVA
Realizace projektu

REALIZACE
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Nástroje ZRS

➢Kdy a jak do těchto nástrojů můžete vstoupit

• identifikace

• dotační výzva pro NNO/akademie - partnerství

• výběrová řízení na veřejné zakázky

• dotační výzva pro firmy - POZOR! podávání přihlášek do 21.11. 2022

http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/verejne-zakazky/
http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/soukromy-sektor/
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Směřování ČRA v Kambodži

Budoucí projekty:

• ve spolupráci s příslušnými místními institucemi a partnery  

• v synergii s EU (se zvláštním zřetelem na soulad s prioritami Multiannual
Indicative Programme a Team Europe Initiative)

• v koordinaci s dalšími donory

• v prioritních oblastech definovaných Programem dvoustranné rozvojové 
spolupráce ČR s Kambodžou 2018 – 2023

• s důrazem na udržitelnost

• s jasnou přidanou hodnotu ČR, včetně zapojení vhodných českých řešení

• s ohledem na Programové prohlášení vlády České republiky, viz Zahraniční 
politika, konkrétně: 

„Budeme dbát na propojování humanitární, transformační, rozvojové a 
ekonomické spolupráce. Rozvojovou pomoc chápeme jako investici do podpory 

růstu hospodářské úrovně rozvojových zemí a zároveň vidíme příležitost 
podpory budoucích návazných projektů českých firem.“
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Děkuji za pozornost

vlasova@czechaid.cz


