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Harmonogram 2018  

Odevzdání Závěrečné zprávy 2018 

  15.listopadu 2018 

Proplacení dotace na účet příjemce  

  do 31.prosince 2018  
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Základní informace 

• Možnost čerpání nákladů prokazatelně spojených s projektem již od 1.1.2018 

• Nutná úschova všech faktur a účetních dokladů (ČRA si také může vyžádat 

průběžnou zprávu) 

• V případě změny v rozpočtu – informovat emailem (přesuny do 10% u 

Realizací, do 50% u Přípravy mezi kapitolami rozpočtu jsou v pořádku, nad 

nutno schválit) 

• Odevzdání závěrečné zprávy do 15.11.2017 

• V případě problému s projektem ihned informujte ČRA – společně můžeme 

nalézt řešení 

• Buďte v kontaktu se zastupitelským úřadem ČR (ekonomičtí či rozvojoví 

diplomaté) 
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Závěrečná zpráva 

• Odevzdání do 15.11.2018  

• Pouze v elektronické podobě (emailem, CD/USB, 
datová schránka, online uložiště)  

• Povinné přílohy: 

1. Tabulka finančního vyúčtování včetně kopií účetních dokladů 
dokazující skutečně vynaložené náklady  

2. Podnikatelský plán/Studie proveditelnosti 

3. Fotodokumentace 

 

 



20.09.16 |5 

Příloha 1. Finanční vyúčtování  

• U každé rozpočtové linky specifikujte účel 

• Nesmíte překročit schválenou výši dotace a Vaše 
spolufinancování musí být minimálně 50% 

• Na účetní doklady, které budete skenovat, napište vždy příslušné 
číslo rozpočtové linky  

• Pokud je účetní doklad vystaven v jazyce cílové země (kromě 
angličtiny), vždy nadepište stručně, co účetní doklad dokládá 

• Pokud je účetní doklad v cizí měně, vždy připište kurz k datu 
zaúčtování  
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Příloha 2. Podnikatelský plán / Studie proveditelnosti 

• Doporučujeme na vypracování podnikatelského plánu najmout 
experta – seznam mentorů ČRA je k dispozici na webových 
stránkách  

• Podnikatelský plán musí obsahovat finanční plán/rozvahu 
plánovaného projektu 

• Vyhotovení studie či plánu je možné započítat do nákladů  

• Doporučené osnovy obou dokumentů jsou k dispozici na webu 
Programu B2B 

• Jazyk dokumentů - podnikatelský plán (čj nebo aj), studie 
proveditelnosti (čj nebo aj + jazyk srozumitelný příjemci) 
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Příloha 2. Podnikatelský plán / Studie proveditelnosti 

• Pokud nebudou písemné výstupy odevzdány v 
uspokojivém formátu, budete vyzváni k opravě ve lhůtě 1 
týdne. Pokud do uplynutí lhůty nebude dokument v 
uspokojivém formátu bude použit čl. 24. Rozhodnutí:  

 

„Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat úpravy písemných 
výstupů tak, aby splňovaly podmínky dotačního titulu. Písemné 
výstupy musí být odevzdány v souladu se vzory uvedenými na webu 
ČRA.  Odevzdání řádné verze písemných výstupů je podmínkou 
méně závažnou (podle § 14 odst. 5 a § 44a odst. 4 písm. a) zák. č. 
218/2000 Sb.). Odvod za jejich porušení činí 10 % částky dotace.“  
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Uznatelné náklady, doklady, rozpočet 

• Příprava: dlouhodobý hmotný majetek není uznatelný náklad 

• Realizace: dlouhodobý hmotný majetek je uznatelný náklad 

 

• Osobní náklady se prokazují pomocí mzdových listů (nutno uchovat pro 
případ auditu, nevyžadujeme jejich dokládání do zprávy), na vše ostatní 
nutno mít účetní doklady 

• Pokud vznikla příjemci dotace povinnost uhradit daň z přidané hodnoty 
(DPH) a pokud příjemce dotace nemá možnost odpočtu DPH na 
vstupu, je v tomto případě DPH uznatelným výdajem, a to v takové 
výši, jakou příjemce dotace skutečně uhradil bez ohledu na eventuální 
změnu procentní sazby u příslušného nákupu. 
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Financování výstupů a návaznost 

• Žadatelé víceletých projektů v pilíři realizace podávají v listopadové 
výzvě opětovnou aktualizovanou žádost (na dotaci není právní nárok) 

• Žadatelé v pilíři podnikatelský plán mohou žádat v další výzvě o 
návaznou realizaci (o realizaci je obecně možno žádat i bez fáze 
Přípravy), doporučeno také obrátit se na CzechTrade/ZÚ a konzultovat 
komerční uplatnění, úvěr, krytí EGAP atd.  

• Žadatelé v pilíři studie proveditelnosti konzultují s možnostmi 
financování ZÚ a jsou ve spojení s příjemci ohledně financování z 
prostředků IFIs či jiných donorů v zemi. 

• Informujte prosím o svých krocích a výsledcích ČRA, stačí neformálně. 
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Ostatní 

Malá výzva (Studie a Plány)  

  10. dubna 2018 – 11. května 2018 

Velká výzva (Studie, Plány, Realizace pro 2019) 

  - Pokračující realizace musí podat novou žádost  

 začátek listopadu – prosinec 2018  
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Otázky a odpovědi  

• Co dělat v případě, že firma překročí rozpočet projektu? 

Rozpočet projektu překročit lze. Nicméně realizátorovi bude vyplacena pouze část smluvená 
v rozhodnutí s ohledem na plnění aktivit.  

• Jsou služby Czechtrade položkou, která může být financována z dotace?  

Služby Czectrade jsou považovány za uznatelný náklad a lze je financovat z dotace. Položka 
bude ve finanční tabulce zaúčtována jako subdodávka.  

• Jak zúčtovává OSVČ své mzdové náklady do účetnictví? 

Mzdové náklady jsou uznatelnými náklady. Jsou evidovány na základě mzdových listů, které 
ČRA nevyžaduje k závěrečnému vyúčtování, ale které si, prosím, uchovávejte pro případnou 
kontrolu ze strany finančního úřadu. I OSVČ tak může zúčtovávat vykonanou práci do 
účetnictví jako mzdový náklad. Pochopitelně není možné nárokovat mzdové náklady, které 
nejsou spojené s projektem. 

• Je nutné si v případě víceletých realizačních projektů žádat každý rok znovu? 

Ano. V případě, že realizujete víceletý projekt a dotace je Vám přidělena, je nezbytné, abyste 
před začátkem druhého či třetího roku realizace žádali o dotaci znovu. Dotace je přiznána vždy 
na konkrétní kalendářní rok (např. 2018). Podpora v tomto roce automaticky nezakládá nárok 
na podporu v roce následujícím (2019). Tj. je nutno zažádat o pokračující dotaci ve fázi 
realizace v listopadové výzvě (např. listopad 2018) 

 



20.09.16 |12 

Otázky a odpovědi 

• Jaké dokumenty jsou dokládány po 1. roce realizace? 

Firmy, které skončí svůj první rok realizace, dokládají ČRA pouze závěrečnou zprávu se všemi 
přílohami. Naopak v rámci Přípravy firmy dokládají vypracované Studie a Podnikatelské 
plány. 

• Jakým způsobem se zapracovává podíl spolufinancování do finanční tabulky? 

Není potřeba, aby každá z položek ve finanční tabulce byla striktně rozdělena na 50 % 
financování z dotace a 50 % financování z vlastních zdrojů. Je možné, aby položky realizované 
v rámci projektu byly financovány ze 100 % z vlastních zdrojů/dotace. Důležité je, aby celkový 
podíl spolufinancování odpovídal minimálně 50 %.  

• Od kterého data je možné žádat o proplacení uznatelných nákladů (rok 2018)? 

Od 1. 1. 2018. Musí se jednat o náklad, který byl realizován a vstoupil do účetnictví od 1. 1. 
2018 do 15. 11. 2018. Tj. Nebudou proplaceny náklady zakoupené nebo zaúčtované v prosinci 
předchozího roku, i když aktivita proběhne až v lednu zúčtovacího období.  

Nicméně je možné proplácet náklady zpětně k 1. 1. 2018 (např. pokud bude o přidělení dotace 
rozhodnuto až v únoru/březnu 2018), pokud se budou konkrétní náklady jednoznačně 
vztahovat k předkládanému projektu.  
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Děkuji za pozornost! 

Ludmila LEŠKOVSKÁ  

Manažerka Programu B2B  

Česká rozvojová agentura 

 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

Tel:  251 108 147 

Mob:  702 144 504 

Email: leskovska@czechaid.cz 

Web: www.czechaid.cz 

 

http://www.czechaid.cz/

