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Představení

• Pozice

• Firma

• Projekt
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Program

Rozhodnutí (10:30-12:00)

K čemu je to Rozhodnutí

➢ Legislativní rámec

➢ Podmínky pro použití dotace de minimis, 
povinnosti příjemce dotace

➢ Změny v projektu

➢ Další povinnosti

➢ Podmínky zúčtování dotace

➢ Řízení o odnětí dotace de minimis:

➢ Kontrola plnění aktivit

➢ Jak vy sami monitorujete co se děje? 

➢ Harmonogram

➢ Co vidíte jako největší rizika pro dodržení
harmonogramu?

➢ Popis projektu

➢ Rozpočet

➢ Uznatelne vydaje – 4 a Uznatelné aktivity

➢ Jaké aktivity plánujete vy? 

• DOTAZY

Milestony projektového cyklu a související 
dokumenty (12:45 -14:45)
➢ Průběžná zprava

➢ Žádost o změnu

➢ Scénáře a řešení

➢ Závěrečná zpráva

➢ Vaše zkušenosti

➢ Přílohy závěrečné zprávy

➢ Finanční vyúčtování

➢ Zdroje ověření

➢ Podnikatelský Plán

➢ Studie Proveditelnosti

➢ Kontrola-Schválení a proplacení – jak to 
funguje?

➢ DOTAZY

Shrnutí a diskuze (15:00 – 16:00)

➢ Komunikace IN/OUT – Publicita projektu

➢ Shrnutí hlavních změn

➢ Ukázky dobré praxe vs. Nejčastější chyby a 
diskuze – 5 dobrých rad!
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Rozhodnutí

➢Legislativní rámec

➢Podmínky pro použití dotace de minimis, povinnosti 
příjemce dotace

➢Změny v projektu

➢Další povinnosti

➢Podmínky zúčtování dotace

➢Řízení o odnětí dotace de minimis:

➢Kontrola plnění aktivit
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Pracovní plán 

• Jak monitorujete probíhající aktivity?

• Jaká jsou podle Vás největší rizika pro nedodržení 
pracovního plánu?
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Popis projektu

Příklad :

Popis dlouhodobých cílů projektu

Popis cílů projektu, zmiňte důležité milníky na cestě k dosažení cílů projektu a vyjmenujte očekávané
výstupy a dopady. 

Rozvojový dopad projektu

Vysvětlujete, jak přispěje Vaše technologie a know-how k rozvoji podnikatelského sektoru v cílové zemi.

• Uvádíte zda a jak projekt přispívá ke zkvalitnění hodnotových řetězců, zvýšení
konkurenceschopnosti, začlenění do dodavatelských řetězců, zavedení nových standardů výroby a 
pracovních standardů, zvýšení kvalifikace personálu atd.

Stanovujete, které cíle udržitelného rozvoje (SDGs) bude projekt naplňovat a jaký bude mít projekt
dopad na cílové skupiny. 

• Uvádíte například, zda a jak projekt přispívá ke zvýšení dostupnosti kvalitního profesního
vzdělávání, zlepšení zdravotního stavu obyvatel, potravinová bezpečnost vč. dostupnosti pitné vody, 
energetická bezpečnost, snížení počtu extrémně chudých, vytváření pracovních míst, speciálně pro 
mladé, ženy, dívky a jiné znevýhodněné skupiny (viz naplňování cílů udržitelného rozvoje). Projekty
by měly přispět ke zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva, například pomocí lepší
dostupnosti inovativních služeb, produktů nebo technologií.

• Zohlednění průřezových principů

• Indikujte, do jaké míry cíle projektu odpovídají jednotlivým ukazatelům pro výkaznictví OECD

JAK VYHODNOCUJETE výše zmíněné /jak víte ŽE SE TO DĚJE? 
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Rozpočet

• rozdělení na rozpočet členěný dle aktivit a kapitol – důležitá 
rozpočtová vazba na pracovní plán projektu 

• pravidla vyplývající z rozhodnutí (přesuny, nové položky 
rozpočtu aj.) se vztahují primárně k rozpočtu členěnému na 
kapitoly

• je třeba dbát na limity osobních a administrativních nákladů 

• vždy je nutno respekovat maximální výši schválené dotace 
a poměr vlastních zdrojů/dotace – uvedeno rovněž v 
samotném rozhodnutí 
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Uznatelné výdaje

• výdaj musí vzniknout v období od 1.1. do 15.11. a musí se 
vztahovat k aktivitám realizovaným a nákladům vniklým v 
době realizace projektu dle Rozhodnutí 

• do 15.11. musí být zároveň provedeny všechny platby  - zaplacené 
faktury, uhrazené mzdy (včetně odvodů) aj. 

• pro vlastní zdroje platí stejná pravidla vykazování, jako 
pro prostředky hrazené z dotace!

• Neuznatelné výdaje: vznikly/byly uhrazeny mimo výše uvedený 
termín, nesouvisí přímo s projektem či nejsou pro jeho realizaci 
zcela nezbytné, byly již financovány z jiných dotačních zdrojů, 
výdaje přesahující limity, odměny členům stat. orgánů, pokuty a 
penále, kurzové ztráty, odpisy DLM, finanční leasing a další (viz 
přílohy č. 4 Rozhodnutí) 
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Uznatelné výdaje 

• kapitola 1 – mzdy kmenových zaměstnanců (případně DPP, DPČ, zaměstnanci v
zahraničí) – včetně povinných odvodů, limit 20% celkové výše dotace (resp. poměr uvedený
v rozpočtu), dotace v kapitole 1 se nesmí navyšovat

• kapitola 2 – cestovní náklady – pouze pro kmenové zaměstnance + zahraniční
spolupracovníci, princip přiměřenosti (ekonomická třída), nezbytné pro realizaci projektu

• kapitola 3 – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek možné nakupovat pouze ve fázi
Realizace, není možné uplatňovat odpisy, za ceny v místě obvyklé, v případě, že je majetek
vyroben samotným příjemcem, možno uplatnit pouze přímé náklady (bez marže), nutno
využívat min. 5 let, případně darovat místnímu partnerovi

• kapitola 4 – přímé výdaje v místě – nájemné, energie aj. – musí vzniknout v souvislosti s
realizací projektu. V případě, že souží i k jiným účelům je možné nárokovat pouze poměrnou
část.

• kapitola 5 – Subdodávky - mzdy a cestovní náklady externích spolupracovníků,
právní, ekonomické aj. poradenství – při vyúčtování musí být jasné sazba a rozsah práce,
propagace projektu při dodržení prinicipu přiměřenosti

• daně a poplatky - DPH je uznatelným výdajem pokud není možnost uplatnit odpočet,
léčebné výdaje (např. COVID testy aj.) jsou uznatelným výdajem, dále např. víza, správní
poplatky a CLO je-li nutno hradit
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• DOTAZY
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Průběžná zpráva

• na vyzvání poskytovatele dotace (výzva zaslána datovou schránkou)

• její přesné znění je aktualizováno vzhledem k situaci – důležitá je
vazba na pracovní plán (již uskutečněné aktivity, odložené či
modifikované aktivity a milníky aj.) a rozpočet (dosavadní čerpání
rozpočtu, finanční přesuny aj.)

• doručit do 14 dnů od předložení výzvy (za každý den prodlení
odvod 5000 Kč) prostřednictvím datové schránky

• průběžná zpráva musí být vypracována na vzoru ČRA dostupném
na webu/zaslaném spolu s výzvou

• poskytovatel má právo vyžádat si úpravy
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Žádost o změnu

• možné podávat pouze do 1. 9. 2021 prostřednictvím datové 
schránky 

• žádost musí být podána na formuláři „Žádost o změnu 
rozhodnutí o poskytnutí dotace“

• o všech „zásadních“ změnách musí být poskytovatel informován 
předem, před jejich faktickým provedením 

• žádosti o změnu podané po termínu a v jiné formě než na 
oficiálním formuláři ČRA budou zamítnuty!

• žádost o změnu nově schvaluje hodnotící komise 
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Žádost o změnu 

• změny v harmonogramu: zrušení/přidání aktivit, výrazné 
časové posuny aktivit a milníků, změna milníků aj.

• změny v rozpočtu
• přesuny mezi kapitolami nad 10% (resp. 50%) celkové výše schválených 

výdajů

• při navýšení dotace v kapitole 1 - osobní náklady a při navýšení celkových 
nákladů nebo dotace v kapitole 9 (administrativní náklady) 

• navyšování nulových položek (tzn. původně zcela nezahrnutých položek) 
dle rozpočtu na kapitoly 

• v případě nových aktivit 

• změny v popisu: úpravy vyplývající ze změny harmonogramu a
rozpočtu (tabulka aktivit a finanční údaje v úvodu popisuje třeba
dbát na to, že popis je rovněž závaznou přílohou rozhodnutí a bude
z něj plynout obsah ZZ a věcná stránka plnění projektu

• doporučujeme konzultovat předem! 
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Scénaře a řešení změn v projektu

• Promyslete si scénář možných změn v projektu a 
navrhněte řešení
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Závěrečná zpráva
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Přílohy závěrečné zprávy

➢ Finanční vyúčtování

➢ Zdroje ověření

➢ Podnikatelský Plán

➢ Studie Proveditelnosti
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Finanční vyúčtování projektu 

• nutno využít a řádně vyplnit formulář ČRA pro aktuální
rok (rozpočet členěný na aktivity) – bude dostupný na webu ČRA

• potřeba dodržet všechny limity (osobní a adm. náklady), dodržet
minimální podíl spolufinancování a nepřekročit maximální výši
dotace

• přílohou FV je účetní sestava – každou položku k účetní
sestavě označte rovněž číslem řádku strukturovaného rozpočtu
(hodnoty a součty musí souhlasit, není-li uvedena pouze
poměrná část)

• nově není třeba automaticky zasílat kopie účetních dokladů (pouze
na vyžádání poskytovatele) – postup při odevzdání všech účetních
dokladů (jsou-li vyžádány) je detailně uveden na konci závěrečné
zprávy (značení, přepočet, překlady dokumentů aj.)
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Formát podnikatelského plánu/studie proveditelnosti 

• vzorová struktura PP/SP je dostupná na webu ČRA

• rozsah i struktura jsou pouze doporučující, nově však budou PP i
SP postupovány k expertnímu hodnocení kvality

• SP by vždy měla obsahovat analýzu dopadu na ŽP, PP by měl
vždy obsahovat podrobný a kvalitní finanční plán

• poskytovatel dotace má právo požadovat úpravy – schválení
PP/SP je nutnou podmínkou schválení ZZ jako celku a
proplacení dotace
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Kontrola-Schválení a proplacení – jak to funguje?
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• DOTAZY
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Komunikace IN/OUT – Publicita projektu

• http://www.czechaid.cz/media/

• http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/dotace/

http://www.czechaid.cz/media/
http://www.czechaid.cz/jak-se-zapojit/dotace/
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Buďte etičtí

• “poverty pornography”: uses pictures of poverty as tool to gain 
sympathy https://youtu.be/o7E-Ym5LEJA

• Perpetuates the stereotype that only an outside donor can save these 
children from their misery

• The problematic narrative that a donation from the west will solve all 
these problems oversimplifies complicated issues and shows children 
as passive and helpless victims

https://youtu.be/o7E-Ym5LEJA
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• Always get the subject’s consent first, especially if you want to 

do a close-up.

• Don’t stereotype or make false generalizations. A single 

photograph of a starving African child is not representative of 

the situation throughout the continent. Use captions to 

contextualize visual images.

• Photos should be used to raise public awareness, not to exploit 

public sympathy.

• Photos must be carefully and faithfully edited (meaning there 

should be minimal, but acceptable digital manipulation and no 

fancy embellishments) to avoid misrepresentation.

• Ensure that your photos document what you believe is the real 

situation of your subjects
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Shrnutí hlavních změn

• možnost provádět změny v projektu pouze do 1. 9. 2021
(realizátor je povinen informovat o změnách před jejich
faktickým provedením)

• nutnost předložit žádost o změnu na formuláři ČRA v konkrétní
podobě datovou schránkou

• změny v projektech posuzují členové hodnotící komise

• změna způsobu zaslání závěrečné/průběžné zprávy – datovou
schránkou – není třeba automaticky zasílat všechny účetní
doklady

• ZZ musí být schválena – nově zapojen expert



29.03.2021 | 41

Nejčastější chyby 

• pozdní informování o změnách v projektu – částečné ”nevyužité
finance” byly použity na zcela jiný záměr – poskytovatel je pouze
informován ex post

• ZZ neodkazuje na plnění pracovního plánu a naplňování aktivit a
milníků, nereflektuje “rozvojové cíle” projektu, nejsou zahrnuty
všechny zdroje ověření

• nepřehledná orientace ve finančním vyúčtování – neoznačené
doklady v cizím jazyze, bez přepočtu do CZK dle relevantního kurzu

• vágní vypracování studie proveditelnosti/PP – nezahrnuty všechny
podstatné kapitoly, značnou část tvoří pouze souhrnné, volně
dostupné, informace
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5 DOBRÝCH RAD NA KONEC

• Pro zkušené realizátory

Promyslete si 5 dobrých rad pro nové realizátory
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DOTAZY A DISKUZE



Děkujeme Vám za pozornost

Barbora Žák Vlasová
Jan Wikturna

vlasova@czechaid.cz
wikturna@czechaid.cz
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