
Často kladené dotazy 

Výzva „PODPORA TRILATERÁLNÍCH PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH“ 

pro rok 2021 

Datum podání 

dotazu 

Obsah dotazu Obsah odpovědi Datum 

podání 

odpovědi 

11.2.2021 Je možné sdílet metodiku určování 

Osobních nákladů?  Reaguji na tento bod 

ve výzvě: „objem prostředků vynaložených 

na Osobní náklady nesmí přesáhnout 20 % 

výše poskytnuté dotace, v každém 

kalendářním roce trvání projektu“ Jedná se 

pouze o náklady české kanceláře? 

Osobní náklady nerozlišujeme dle toho, který subjekt, resp. kancelář, si je 

nárokuje v rámci celého projektu, ale dle toho, zda jsou v limitu vůči 

požadované výši dotace ZRS od poskytovatele ČRA, tj. 20% z celkové částky 

dotace ZRS, uvedené v rozpočtu kapitol ve sloupci “dotace ZRS” u kapitoly 1. 

11.2.2021 

emailem 

19.2.2021 Dotaz ohledně podmínek této výzvy: lze 
podávat i žádosti o projekty, které jsou u 
hlavního donora teprve ve stádiu 
schvalování (např. u Europaid byl schválen 
koncept a podána Full Application). 
V předchozích letech tomu tak bylo a 
podepsání Rozhodnutí o financování ze 
strany ČRA bylo podmíněno dodáním 
smlouvy od donora. 
Příloha žádosti uvedeno v Bodu N: 
potvrzení o kofinancování 
projektu/partnerství (projektový 
dokument – smlouva s hlavním nebo jiným 
donorem nebo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace od hlavního nebo jiného 

− Potvrzuji Vám, že příloha N) žádosti potvrzení o kofinancování 

projektu/partnerství (projektový dokument – smlouva s hlavním nebo 

jiným donorem nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace od hlavního 

nebo jiného donora/prohlášení o partnerství/MoU apod.); 

neimplikuje neodstranitelnou vadu ve smyslu ust. § 14j odst. 4 písm. 

c) Rozpočtových pravidel.  

− Odstranění této vady, resp. dodání požadovaných podkladů, tj. 
potvrzení o kofinanc/partnerství, se bude řešit s žadatelem jednak v 
průběhu kontroly administrativních náležitostí a pak také, aby takový 
projekt mohl být schválen/doporučen hodnotící komisí k podpoře ze 
strany ČRA za podmínky, že bude dodáno rozhodnutí donora, zcela 
jistě v nejzazším termínu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, kdy chybějící dokumentace žadatele musí být kompletní. 

− K opravě výzvy, která nyní připustí podat víc žádostí jedním 

žadatelem, jsme přistoupili s tím, že nově nastavený hodnotící proces 

19.2.2021 

emailem 



donora/prohlášení o partnerství/MoU 
apod.); 
Nejedná se však o neodstranitelnou vadu 
ve smyslu ust. § 14j odst. 4 písm. c) 
Rozpočtových pravidel. Je možné tedy 
předpokládat, že takový projekt by mohl 
být schválen/doporučen hodnotící komisí 
ke ko-financování ze strany ČRA za 
podmínky, že bude dodáno rozhodnutí 
donora? 
 

projektových záměrů směřující k větší transparentnosti a věcnosti 

hodnocení, při využití individuální odborné expertízy jednotlivých 

členů a externích hodnotitelů nám umožní doporučit k podpoře 

opravdu kvalitní projektové návrhy, které vzejdou i z většího množství 

podaných záměrů, nicméně je stejně důležité konstatovat, že alokace 

programu pro rok 2021 a 2022 na nové a pokračující projekty je a 

bude 1/3 z celkového objemu 35 mil. Kč rozpočtovaných na základě 

UV č. 618 ze dne 8. června 2020, což nám z celkového pohledu a 

v souladu s výzvou dovolí do výše dané alokace podpořit max. 3-4 

žádosti o dotaci v případě poskytnutí maximální výše dotace na 

projekt.  

22.2.2021 Dotaz týkající se rejstříku trestů 
statutárních orgánů: vzhledem k tomu, že 
nesmí být starší 3 měsíců, tak některé 
z nich bude třeba aktualizovat. Vzhledem 
k cizí národnosti několik členů 
představenstva, je nutné, aby rejstříky 
trestů byly jak z ČR, tak EU i ze země jejich 
původu? 
 

− pokud předložíte některé RT, jejíž aktuálnost je stále platná při 
podání Vaší žádosti o dotaci, bude to po formální stránce v pořádku. 

− dále potvrzuji, že požadujeme pouze české výpisy RT, nicméně pokud 
vzhledem k cizí národnosti několika členů představenstva budou 
předloženy rejstříky trestů, jak z ČR, tak EU i ze země jejich původu, 
bude to také v pořádku. 

 

 

23.2.2021 

emailem 

23.2.2021 Je možné roční (průběžné) narativní zprávy 
v již schválených projektech moct nadále 
odevzdávat v angličtině jako doposud? 
Ohledně nových trilat. projektů se ve výzvě 
explicitně neobjevuje povinnost podání 
narativu v češtině, ale s ohledem na řečené 
na včerejším semináři s ní tedy máme 
počítat už od tohoto roku. 

Pokud se týká reportingu projektu a nikoli projektového dokumentu přílohou 

žádosti o dotaci, tak potvrzuji, že narativní část monitorovacích zpráv je a 

bude možné podávat stále u nových i pokračujících projektů v angličtině viz čl. 

30 vzorového Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

23.2.2021 

emailem 

25.2.2021 

 

V minulých letech bylo možno podat 
přílohu č. I Osnovu projektového 
dokumentu v anglickém jazyce. Rozumím 

− Jakožto orgán státní správy České republiky nemůže Česká rozvojová 

agentura přistoupit na anglický jazyk coby primární jazykovou mutaci 

všech stěžejních projektových dokumentů. Podklady jako Osnova 

26.2.2021 

emailem 



tomu správně, že letos musí být tato 
příloha zpracována v jazyce českém? 
 

projektového dokumentu/sub-projekt se zaměřením na podporu té 

části projektu financované z dotace ZRS na celou dobu realizace včetně 

intervenční logiky (formulář ČRA, tj. příloha I. žádosti o dotaci), dále v 

průběhu realizace projektu i reportovací dokumenty, jako průběžné, 

roční a závěrečné zprávy jsou stěžejní pro kontrolu hospodárného a 

účelného vedení projektu stejně jako řádného vypořádání 

projektových nákladů ve vztahu se státním rozpočtem, a proto musí 

být vedeny v úředním jazyce České republiky. Projektovou 

dokumentaci zároveň posuzují externí hodnotitelé, u nichž Česká 

rozvojová agentura nemůže vyžadovat pokročilou znalost anglického 

jazyka.  

− Výjimku z povinnosti předložení v českém jazyce představuje 

předložený projektový dokument hlavního nebo jiného donora (v 

libovolné struktuře a jazykové mutaci ČJ/AJ) rovněž v rámci přílohy I. 

žádosti o dotaci a dále narativní část průběžných a ročních zpráv včetně 

příloh – v tomto případě by se z našeho pohledu skutečně jednalo o 

neopodstatněný nárůst administrativní zátěže na straně realizátorů 

projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Na dodání zbylých 

podkladů, tj. kompletní projektové dokumentace (včetně matice 

logického rámce), dokumentace v rámci žádosti o dotaci, dalších částí 

průběžných a ročních zpráv a celé závěrečné zprávy, v českém jazyce 

však musíme s ohledem na právní předpisy, veřejnosprávní a kontrolní 

mechanismy a v neposlední řadě také naše vlastní kapacity nadále 

trvat.   

 

 

26.2.2021 − Ve výzvě bohužel stále zůstalo, že 
termín podání je 10.03, a ne 
18.03., ale to bude nejspíš jen 
nějaký překlep 
 

− Překlep to není, měnil se Rozhodnutím - dodatek k výzvě, který 

zahrnuje mj. i tento prodloužený termín, a ten je uveden v oznámení 

na webu, samotný pdf dokument výzvy zůstává v původní podobě a 

znění 

 



− Má se překládat i hlavní 
projektový dokument, logframe 
atp. co je podaný na EC do čj? Má 
kolem 50-ti stránek. 

• Je uvedeno že, budou 
vyloučení projekty které: 

• Nedodání projektového 
dokumentu pro rok 2021, 
i za každý rok trvání 
projektu v rámci 
víceletých projektu – 
Většinou máme jeden 
projektový dokument, 
který je platný na všechny 
roky projektu. Nebo je 
třeba stejný dokument, 
jen s výtahem aktivit na 
každý rok? 

• Nedodání matice 
logického rámce pro rok 
2021 – Většinou je jen 
jedna pro celou dobu 
trvání projektu, tak si zde 
nejsme jistí, jak je to 
přesně myšleno 

− Dotaz ohledně administrativních 
příloh, které by měli být 
v originální verzi zaslány na ČRA: 
máme je nechat ověřit 
v checkpointu a pak zaslat 
prostřednictvím datové schránky, 
nebo stačí pořídit sken dokladu a 
poslat skrz datovou schránku? 

− hlavní projektový dokument se předloží v původním znění (angl. 
jazyce), do formulářů ČRA - Osnova projektového dokumentu a 
logframe se již projekt/sub-projekt popisuje v českém jazyce 

 
 
 

− Zde je to myšleno tak, že některé žádosti o dotaci směřují pouze na 1 
rok podpory, pokud je žádost o dotaci v režimu víceleté realizace je 
pochopitelné, že se předloží PD na celou dobu implementace, s tím 
rozdílem, že bude patrné, v jakém roce se budou, které aktivity 
realizovat 
 
 
 
 
 
 

− tady to je myšlené tak, že určitě pro rok 2021 u jednoletých realizací, 
pokud bude souhrnně za celou dobu realizace u víceletých projektů je 
to naprosto v pořádku  
 
 
 
 
 

− pokud není uvedeno, že se vyžaduje ověřená kopie, je možné zaslat 
pouze sken běžnou kopii dokladu přes datovou schránku spolu s 
žádostí o dotaci. 

 
 
 
 
 



− Dotaz ohledně rozpočtu: Ve výzvě 
je uvedeno „objem prostředků 
vynaložených na Osobní náklady 
nesmí přesáhnout 20 % výše 
poskytnuté dotace, v každém 
kalendářním roce trvání projektu“. 
Zde je to myšlená první kapitola a 
náklady na zaměstnance, nebo 
všechny mzdový náklady i 
partnerské organizace? Spadají 
zde i cestovní náklady organizace 
a kancelář či nikoliv? 

 
 

− Tady je myšleno omezení pouze u 1. kapitoly ON zaměstnanců 
organizace, je takto uvedeno i ve formuláři Rozpočtu kapitol. U 
ostatních kapitol /i kap. 2. cestovní náklady/ tento 20% limit není 
stanoven. 
 

3.3.2021 Dotaz ohledně toho, jak se mají vypisovat 
aktivity na prvním listě: 

− jestli je to na všechny aktivity 
projektu i od hlavního donora 
nebo jen ty co budeme žádat u 
ČRA? 
 

− rozpočet aktivit by měl zahrnovat zejména tu část sub-projektu, která 

je financována z naší dotace ZRS, rozpočet kapitol pak zahrnuje již 

celý projekt, tj. položkově sestavený i v části financování z jiných 

zdrojů/hlavního donora, tak jak bylo dosud zvykem, navíc žadatel 

podává rozpočet celého projektu hl. donora v libovolné struktuře. 

Přesně jak uvádí výzva: 

Strukturovaný rozpočet projektu a Rozpočet aktivit/sub-projekt na rok 

2021 se zaměřením na podporu té části projektu financované z dotace 

ZRS a v rámci víceletých projektů i indikativní výhled na každý rok 

trvání projektu (formulář ČRA)  

Rozpočet projektu hlavního nebo jiného donora (v libovolné struktuře)  

 

3.3.2021 

emailem 

5.3.2021 1. Prosím o vysvětlení důvodu 
nemožnosti krýt z nepřímých 
nákladů položku, která je zároveň 
kryta z přímých nákladů (např.: 
účetnictví, doplňující mzda apod.). 
Chápu, že toto je možné, pokud je 

1. Způsobilé nepřímé výdaje (administrativní režijní náklady) jsou veškeré 

způsobilé výdaje, u kterých příjemce dotace nemůže určit, že jsou přímo 

přiřaditelné k projektu, ale lze je v jeho účetním systému identifikovat a 

odůvodnit jako výdaje vzniklé v přímé spojitosti s realizací projektu. 

Nepřímé výdaje (administrativní režijní náklady) představují relevantní 

9.3.2021 

emailem 



to v přímých nákladech součástí 
kofinance, ale není to možné, když 
je to součástí dotace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Velmi oceňujeme integraci 
Rozpočtu dle aktivit (jako doplnění 
Souhrnného rozpočtu). Při jeho 
přípravě je však třeba 
spolupracovat s partnerem 
v zahraničí a ten není schopen 
pracovat v české verzi rozpočtu, 
respektive s prvním sloupcem, kde 
se vybírají jednotlivé rozpočtové 
kapitoly a linky. Ocenili bychom 
přidání ještě jednoho sloupečku 
navíc se stejným „drop-down 
listem“ jednotlivých rozpočtových 

podíl veškerých celkových režijních nákladů příjemce dotace v souvislosti s 

realizací projektu a zároveň jsou omezeny, že: 

a) nepřekročí výši 7 % z celkových uznatelných přímých výdajů 

projektu hrazených z dotace, a za  

b) nezahrnují výdaje hrazené v rámci jiných položek rozpočtu 

projektu. Jedná se např. o výdaje na zajištění chodu organizace 

příjemce dotace jako např. nájem kanceláře, nákup vody, paliv, 

energie, úklid, údržba, pojištění, kancelářské potřeby, připojení na 

internet, poplatky za telefon, poštovné, provoz služebního vozidla 

a výdaje na průřezové aktivity jako např. řízení lidských zdrojů, 

vedení účetnictví a administrativy, školení, právní poradenství, 

které nemůže příjemce dotace určit, že jsou přímo přiřaditelné k 

projektu. Z tohoto důvodu nepřímé výdaje nesmějí zahrnovat 

žádné přímé výdaje. 

 

 

 

 

 

2. Tento podnět je velmi inspirativní a budeme se snažit pro příští 

implementační období začlenit v rámci našich možností i rozšířenou 

podobu AJ části excel. rozpočtu přímo do původní struktury (nad povinný 

rámec předložení projekt. dokumentace vč. rozpočtu v češtině a v české 

měně) právě pro účely podpory a porozumění v oblasti mezinárodní 

spolupráce. Do současného formuláře Rozpočtu kapitol a Aktivit lze 

samozřejmě libovolně již nyní přidávat a doplnit o další listy s anglickou 

mutací rozpočtu pro potřeby hlavního donora, což vyplývá i z výzvy a 

povinných příloh, neboť jsme přesvědčeni, že je důležité a přínosem, jak 

pro žadatele, tak i pro poskytovatele dotace získat tímto způsobem 

komplexní a konzistentní pohled na využití celkových projektových 

nákladů. 



linek v AJ - viz jeho český seznam 
na skrytém Listu3. (Případně by 
bylo možné vložit celou sadu všech 
6ti sloupců Rozpočtu dle aktivit pro 
rozpočet v zahraniční měně hned 
vedle rozpočtu v CZK. Tento by se 
pak snadno převáděl do CZK.) 
Usnadnilo / urychlilo by to 
spolupráci s partnerem a zamezilo 
případným chybám v přepisech, 
kopírování rozpočtů atd. 
 

 
 

 

10.3.2021 Z důvodu omezené kapacity datové 

schránky, je možno zaslat část příloh 

prostřednictvím úschovny? V případě, že 

ano, jaké přílohy můžeme poslat datovou 

schránou a jaké nemůžeme? 

 

Je nutné poslat datovou schránkou žádost o dotaci a povinné přílohy 

žádosti/administrativní, lze rozdělit i na několik částí zprávu, protože max. 

kapacita současné naší DS je 20 MB. Ostatní datově nadměrné dokumenty je 

možné sdílet přes cloud (úschovnu) a do předmětu zprávy DS vložit odkaz ke 

stažení.  

10.3.2021 

webinář 

10.3.2021 Zasílám dotazy vznesené ohledně přípravy 

sub-projektu: 

− Je možné, aby daný dokument sub-
projektu v češtině uváděl 
především výsek cílů/aktivit 
financovaných českou ZRS, včetně 
jejich napojení na hlavní projekt 
mezinárodního donora, a 
cíle/aktivity hlavního projektu by 
byly zmíněny jen rámcově jako 
např. v logickém rámci (tzn. bez 
zbytečných detailů)? 

Ano, je to možné, aby daný dokument sub-projektu v češtině uváděl výsek 
cílů/aktivit financovaných českou ZRS, včetně jejich napojení na hlavní projekt 
mezinárodního donora, a cíle/aktivity hlavního projektu by byly zmíněny jen 
rámcově jako např. v logickém rámci. 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2021 

webinář 



− Jsou náklady na překlady hlavního 
projektového dokumentu do Čj 
uznatelné zpětně, pokud bude 
žadatel úspěšný? A tím pádem si je 
můžeme zahrnout do rozpočtu 
aktivit (např. jako přípravnou fázi)? 

 

Ano, výdaje na překlady jsou uznatelné s časovou způsobilostí od 1.1.2021 

do 31.12.2021. 

10.3.2021 − Chápeme to správně, že 20ti 
procentní limit na Osobní náklady 
(Kap. 1) se vztahuje pouze na 
mzdové výdaje české (CARE ČR), 
nikoli fieldové, tedy partnerovy 
(např CARE Balkans apod)? Ty 
budou v Kap 5, případně 6. 

Ano, chápete správně, že do kap. 1 se zahrnují osobní náklady příjemce 

dotace a limit je stanoven pro tuto kapitolu s návodným upozorněním 

v rozpočtu kapitol. 

 

 

 

 

 

10.3.2021 

webinář 

10.3.2021 − Je třeba smlouvu o partnerství či 
dotační rozhodnutí hlavního 
donora překládat do češtiny (viz 
podmínka prokázání partnerství)? 

− Existuje specifický formulář pro 
povinnou administrativní přílohu K 
(souhlas se zveřejněním 
identifikačních údajů žadatele, 
atp.), nebo si jej můžeme vytvořit? 

− Musí se k v prvním listě k aktivitám 
rozepisovat i osobní a cestovní 
náklady, nebo je lze vepsat jako 
samostatnou aktivitou (např.: 
„Průřezové aktivity – řízení 
projektu a monitoring“).  
 

Ne, tady není potřeba překládat např. smlouvu o partnerství do češtiny, 

postačí v angličtině, jiný cizí jazyk nelze akceptovat 

 

 

      Ne, není zvláštní samostatný formulář pro souhlas se zveřejněním  identif. 

údajů, nicméně lze využít z hromadného vzoru čestných prohlášení, viz příloha 

5 žádosti - Prohlášení o souhlasu se zařazením do databáze poskytovatele, 

prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů subjektu  a výši 

poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele a s poskytnutím 

licence k výstupům projektu 

 

V případě, že nelze výdaje přiřadit konkrétní aktivitě, je praktické vytvořit 

a vhodně pojmenovat průřezovou aktivitu, která v sobě ponese tyto 

výdaje. 

10.3.2021 

webinář 



10.3.2021 Dotazy týkající se rozpočtu: 
Je třeba do rozpočtu subprojektu 
vypisovat i položky financované pouze 
hlavním donorem? Případně jak je máme 
vepisovat. Jestli ne, tak podle nás nepůjde 
dobře určit podíl dotace ČRA na celkových 
nákladech projektu, respektive podíl 
dotace ČRA by se pouze počítal vůči těm 
aktivitám celého projektu, které by byly 
zahrnuté v rozpočtu sub-projektu ve 
formuláři ČRA. V tomto případě by pak 
takto vzniklý podíl vyjádřený v procentech 
mohl být vyšší, než je procentuální výše 
kofinancu požadovaná hlavní donorem. 
Podíl dotace ČRA na celkových nákladech 
projektu nepůjde snadno spočítat 
srovnáním rozpočtu subprojektu a 
rozpočtu hlavního donora, protože 
aktivity určené na spolufinancování budou 
v obou těchto rozpočtech.  

(Možná v tom ale hledáme jen 

zbytečné komplikace, jelikož jsme 

byli z minula zvyklí na jiný postup) 

 

− Reportování: 
a) Reportovat se bude 

předpokládám v 
kapitolovému rozpočtu?  

b) Reportovat rozpočet hlavního 
donora budeme?  

c) Pokud b) ano, pak ve 
struktuře jejich rozpočtu?  

- rozpočet aktivit by měl zahrnovat zejména tu část sub-projektu, která je 

financována z naší dotace ZRS, rozpočet kapitol pak zahrnuje již celý 

projekt, tj. položkově sestavený i v části financování z jiných 

zdrojů/hlavního donora, tak jak bylo dosud zvykem, navíc žadatel podává 

rozpočet celého projektu hl. donora v libovolné struktuře.  

 

Položky financované pouze hlavním donorem lze samozřejmě vepisovat do 

rozpočtu kapitol, tak jak jste byli zvyklí (poměrové financování), aby bylo 

možné určit podíl dotace ČRA na celkových nákladech. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportovat se bude v Rozpočtu, který se skládá/automaticky generuje 

z položkového rozpočtu aktivit financovaných z dotace ZRS a položkového 

rozpočtu kapitol, který je vámi pak ručně doplněn o položky financované 

z jiných zdrojů/hl.donora. 

 

Ano, v monitorovacích zprávách/průběžná, roční a závěrečná 

Ano, i ve struktuře jejich rozpočtu  

10.3.2021 

webinář 



d) Je možné sdílet formát 
Závěrečné zprávy? 

Zatím není výsledný formát schválen a bude představen až na webináři pro 

příjemce dotací 
10.3.2021 Požádala bych o písemné potvrzení v rámci 

dokumentu QandA, který pak bude 
zveřejněn na stránkách ČRA, po kom 
přesně je vyžadováno podepsání souhlasu 
GDPR v rámci podání žádosti o dotaci. Je 
skutečně vyžadováno podepsání tohoto 
souhlasu pouze po statutárním orgánu? 

Souhlas GDPR je požadován po konzultaci s naším právním zástupcem již 

pouze po statutárním zástupci organizace, který podepisuje žádost o 

dotaci. 

10.3.2021 

webinář 

10.3.2021 Dotaz ohledně rozpočtování: 

− Který formát rozpočtu bude 
závazný a uveden v Rozhodnutí?  

− Do jaké míry je závazný Rozpočet 
aktivit?  

− Ve vzorovém Rozhodnutí figuruje 
jenom Strukturovaný rozpočet – 
chápeme správně, že se jedná o 
Rozpočet kapitol? 

− Jakým způsobem se budou 
provádět změny v rozpočtu v 
rámci flexibility? Pokud je 
flexibilita vázaná na Rozpočet 
kapitol, jak vyplývá z Rozhodnutí, 
je pro nás nemožné systémově 
sledovat čerpání v dvou naprosto 
odlišných strukturách rozpočtu 
(Aktivitový vs Kapitolový) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Přílohou Rozhodnutí bude Rozpočet aktivit i Rozpočet kapitol, jak je nyní 

uvedeno ve vzoru (příloha 3 Výzvy vzor Rozhodnutí), na webináři pro 

příjemce dotací budeme podmínky použití dotace spolu blíže konzultovat 

 

 

Pravidla pro provádění změn v projektu budou procházet v blízké době 

rekonstrukcí interní metodiky pro poskytování dotací zejména z pohledu 

kategorizace typu změn. V současnosti však platí, že se budou posuzovat 

změny a přesuny prostředků ve struktuře Rozpočtu projektu, který se 

skládá z aktivit a kapitol. 

 

Rozpočet Aktivit a Rozpočet Kapitol nelze chápat jako 2 rozdílné struktury, 

ale 2 časti jednoho Rozpočtu projektu, kdy z jedné zdrojové části – 

Aktivitové, se automaticky propisují výdaje do druhé Kapitolové, ve chvíli, 

kdy změníte výdaje u některé z aktivit, nebo přidáte či odejmete realizaci 

aktivity, tak se tato změna přepíše i do kapitolové části rozpočtu. V rámci 

limitů, které umožňuje poskytovatel dotace pro provádění změn/přesunů 

mezi položkami/kapitolami, jsou tyto transakce uskutečňovány dle 

vlastních potřeb a uvážení realizátora. 

 

 



− Subprojekt – chápeme správně, že 
v tomto případě předkládáme v 
rozpočtu pouze dotační část a ne 
rozpočet hlavního donora (ten je 
jenom prezentován jako příloha a 
ve struktuře rozpočtu hlavního 
donora)? 

 
 

− Jako se určí poměr jiných zdrojů a 
zdrojů ZRS, pokud jdeme cestou 
subprojektu? Vykazuje se 
rozpočet hl. donora na základě 
fiskálního roku, nebo projektu hl. 
donora jako celku?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Indikativní rozpočty 2022-23 – do 
jaké míry jsou závazné? Proč je 
jejich struktura jiná než v rozpočtu 
2021?  

Ano, chápete to naprosto správně, předkládáte jako sub-projekt pouze 

dotační část a rozpočet hlavního donora jako přílohu v libovolné struktuře, 

kde poměr dotace na celkových nákladech lze vykázat % podílem.  

 

 

 

 

 

Dle znění výzvy podíl prostředků ZRS ČR nesmí překročit 50 % celkových 

nákladů projektu, v jednotlivých letech realizace víceletého projektu se 

podíl dotace na celkových nákladech projektu může lišit, nesmí nicméně 

nikdy překročit 50 % projektových nákladů v daném roce realizace (a 

zároveň částku 4 mil. Kč na rok), v celkovém souhrnu za celou dobu 

realizace nesmí podíl dotace ZRS překročit podíl (v % i ve finančním 

vyjádření), který je požadován hlavním nebo jiným donorem jako 

spolufinancování příjemce dotace na celou dobu realizace projektu. 

 

Abyste mohli bezpečně vykázat poměr financování dotace na celkových 

nákladech berete Rozpočet aktivit na rok 2021 jako zdrojový pro zachycení 

všech vámi realizovaných aktivit hrazených z dotace ZRS, tyto položky se vám 

automaticky přepíšou do listu Rozpočet kapitol na rok 2021, tento list doplníte 

o zbytek nákladů na celý projekt manuálně o všechny relevantní další položky 

(manuálně přidáním excelových řádků).  

Součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude Rozpočet aktivit, který se svými 

daty generuje do Strukturovaného rozpočtu kapitol celého projektu a ten bude 

přiložen rovněž. 

 

Indikativní rozpočty slouží k tomu, aby vznikla ucelená a konzistentní 

představa o celkovém projektovém záměru víceletého projektu, aby výše 

požadované dotace a další roky byla ze strany žadatele definována a 

poskytovatel dotace získal informace k indikaci vyčlenit/rezervovat ve 



 
 
 
 

− Partnerské náklady se uvádějí do 
páté kapitoly? 

 

svém prediktivním finančním plánu požadovaný objem prostředků po celé 

realizační období podpořeného projektu.  

 

 

Ano a uvedete ve specifikaci k nákladům tuto souvztažnost 

10.3.2021 Dotaz ohledně reportování: 

− Na základě, kterého z rozpočtů se 
bude reportovat dotace? 

 
 

− Bude se měnit reportovací formát? 
Kdy bude zveřejněn? 

 

Reportovat se bude v Rozpočtu, který se skládá/automaticky generuje 

z položkového rozpočtu aktivit financovaných z dotace ZRS a položkového 

rozpočtu kapitol, který je vámi pak ručně doplněn o položky financované 

z jiných zdrojů/hl.donora. 

 

Ano, bude se měnit, a bude zveřejněn nejpozději měsíc před termínem 

podání první monitorovací zprávy (průběžné), kdy bude přílohou 

Rozhodnutí Strukturovaný rozpočet i Rozpočet kapitol, jak je nyní uvedeno 

ve vzoru (příloha 3 Výzvy vzor Rozhodnutí), 

10.3.2021 

webinář 

11.3.2021 Ve výzvě PODPORA TRILATERÁLNÍCH 
PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ může 
žadatel podat pouze 1 žádost na IČO? 

− počet podaných žádostí není omezen, bylo vydáno Rozhodnutí o 

možnosti podat libovolný počet žádostí o dotaci. 

Rozhodnutí o úpravě textu znění dotační výzvy „PODPORA TRILATERÁLNÍCH 

PROJEKTŮ ČESKÝCH SUBJEKTŮ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH“ (czechaid.cz) 

 

11.3.2021 

emailem 

11.3.2021 Je povinné zahrnout do logického rámce 

také výstupy a aktivity hlavních donorů, 

nebo stačí mít pouze intervence, které by 

byly financovány z CZDA? 

 

− Do logického rámce - povinné je zahrnout jak z dotace CZDA, tak 

intervence hlavních donorů  

− Do Tabulky výstupů a aktivit - pouze intervence CZDA je povinnou 

součástí – důvod je ten, že přílohou Rozhodnutí je TaV, která je 

závazná pro vykazování a dokládání plnění výstupů, indikátorů a 

zdrojů ověření té části projektu, která je hrazena z dotace ZRS 

11.3.2021 

Emailem 

 

Nová 

odpověď 

15.3.2021 

12.3.2021 

 

 

 

- Lze upravovat rozpočet vkládáním 
sloupců a listů s doplňujícími 
informacemi? 
 
 

− Samozřejmě, Formulář Rozpočtu ČRA v Excelu je vzorový - pracovní, 

lze libovolně poupravit dle vlastních potřeb žadatele, důležité 

informace (struktura rozpočtových položek, kapitol) však musí být 

 

http://www.czechaid.cz/rozhodnuti-o-uprave-textu-zneni-dotacni-vyzvy-podpora-trilateralnich-projektu-ceskych-subjektu-v-rozvojovych-zemich/
http://www.czechaid.cz/rozhodnuti-o-uprave-textu-zneni-dotacni-vyzvy-podpora-trilateralnich-projektu-ceskych-subjektu-v-rozvojovych-zemich/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tabulka výstupů a aktivit na 
oficiálním formuláři má obsahovat 
pouze aktivity financované ze ZRS 
ČR 

- Aktivity, které nejsou 
spolufinancované ze ZRS ČR je 
nicméně třeba uvést zvlášť 
v dokumentu podobném tabulce 
výstupů a aktivit (může být dle 
struktury hlavního donora). Tento 
výčet aktivit musí být česky. 

- Logframe má být za celý projekt, 
nebo jenom za část 
spolufinancovanou ČRA? 

 

 

 

ČRA nebude vyžadovat v průběžné, roční a 

závěrečné zprávě zdroje ověřené pro 

aktivity, které nefinancuje 

zachována, v Rozhodnutí o poskytnutí dotace je pak přílohou 

rozpočet v pdf formátu 

− Na oficiální formuláři ČRA T VaA musí obsahovat tu část projektu, 

která je financována z dotace ZRS 

 

 

− Ano, aktivity/výstupy/výsledky, které nejsou financované z dotace 

ZRS, pak viditelně a jasně označíte buď při využití formuláře ČRA 

logframe/matice logického rámce nebo uvedete např. na samostatný 

list/stránku téhož dokumentu nebo přiložíte jako samostatný 

dokument, a ten může mít strukturu hl. donora, nicméně upozorňuji, 

že obsah musí být předložen v českém jazyce a na každý rok realizace 

zvlášť u víceletých projektů 

 

 

Logframe je určen pro získání adekvátních komplexních informací za celý 
projekt a tu část financovanou z dotace ZRS uvedete v Tabulce Výstupů a 
Aktivit, jinak není potřeba duplicitně informace k projektové části hl. donora 
propisovat do obou dokumentů  

 
Součástí monitorovacích zpráv budou předloženy poskytovateli dotace 
informace týkající se zejména průběhu realizace sub-projektu, kde se budou 
mj. ověřovat zdroje výstupů a aktivit, u projektu hl. donora tato povinnost 
ověřovat zdroje nebude vyžadována, bude ošetřeno ve vzorových formulářích 
pro reporting 
 
 
 
 

 

 

 

 
Dotaz týkající se Přílohy II. Tabulka výstupů 
a aktivit: 

Konečné vyjádření poskytovatele dotace k vyplnění informací do 

příloh žádosti: 

 

 



 

15.3.2021 

Předkládá pro celý projekt, tj. hlavní 
projekt jiného donora i sub-projekt určený 
pro dotaci ZRS ČR, s vyznačením pouze 
částí, které se týkají dotace ze strany ZRS. 
Ve výzvě je, ale uvedené následující: 

− Příloha II. Tabulka výstupů a aktivit 
projektu/sub projektu pro rok 
2021 se zaměřením na podporu té 
části projektu financované 
z dotace ZRS a v rámci víceletých 
projektů i indikativní výhled na 
každý rok trvání projektu. 

Prosíme o upřesnění jak správně 
formulovat Přílohu II projektové žádosti, 
aniž bychom porušili některá z pravidel 
uvedených v dotační výzvě. 

− Do Tabulky výstupů a aktivit na rok 2021 - pouze intervence z dotace 

ZRS je povinnou součástí – důvod je ten, že přílohou Rozhodnutí je 

TaV, která je závazná pro vykazování a dokládání plnění výstupů, 

indikátorů a zdrojů ověření té části projektu, která je hrazena 

z dotace ZRS. Stejný postup platí i pro víceleté realizace s indikativním 

výhledem 

− Do logického rámce - povinné je zahrnout komplexní informace o 

intervenční logice celého projektu – zahrnuje dotaci ZRS, tak 

intervenci hlavních donorů  

Matice logického rámce tedy vytvořit za celý projekt a do Tabulky 

Aktivit a Výstupů zanést pouze tu část projektu hrazenou z dotace 

ČRA, která bude konzistentní se sestaveným rozpočtem aktivit a 

zároveň bude korespondovat i s intervenční logikou celého 

projektového záměru. 

15.3.2021 Dotaz týkající se rozpočtu: 
Dle informace, že lze a je žádoucí vkládat 
nové listy do formuláře rozpočtu i možnost 
doplňovat přepočty na jiné měny formou 
vkládání sloupců a další tabulky pro 
výpočet, i přes to, že je ve výzvě uvedeno, 
že poskytovatel považuje za 
neodstranitelnou vadu „neodevzdání 
žádosti včetně všech příloh na formulářích, 
které stanovil poskytovatel dotace 
v příslušné výzvě. 
 
Lze tedy formuláře oficiálních příloh 
žádosti pozměňovat, aniž bychom byly 
vyřazeni z dotačního řízení? 

 

Rozpočet aktivit berte na rok 2021 jako zdrojový pro zachycení všech vámi 

realizovaných aktivit hrazených z dotace ZRS, tyto položky se vám 

automaticky přepíšou do listu Rozpočet kapitol na rok 2021, tento list doplňte 

o zbytek nákladů na celý projekt manuálně o všechny relevantní další položky 

(manuálně přidáním/vložením nových excelových řádků).  

U položky, která se vygenerovala vzorcem z listu rozpočet aktivit, pak ve 

sloupci Dotace uvedete požadovanou částku z dotace ZRS. U položky, kterou 

pak doplníte ručně, ve sloupci Z dalších zdrojů uvedete výši částky 

financované hl. donorem. 

Reportovat se bude jen ta část projektu, která je hrazena z dotace.  

 

Do formuláře ČRA na list Rozpočet aktivit lze vkládat libovolně další řádky pro 

další rozpočtové položky, do rozpočtu kapitol lze vkládat jak řádky pro 

položky vztahující se k financování projektu z jiných zdrojů, tak další pomocné 

sloupce a automatické propočty či výpočty (vždy nejlépe na konec tabulky) 

 



nicméně jen tak, aby byla zachována hlavní struktura jednotlivých kapitol, ta 

je pevně daná a neměnná. 

Vložení nových řádků nebo pomocných sloupců, nových listů do excelovského 

sešitu vzorového rozpočtu na formuláři ČRA, které pak souhrnně nesou 

důležité informace spojené s celkovým projektovým záměrem (nějakým 

vhodným způsobem odkážete na tyto doplněné tabulky či data v narativu 

projektového dokumentu nebo lze využit i záznam na checklistu pro hodnocení 

admin. náležitostí) není tato bezpečná editace považována za administrativní 

vadu. Vada by se stala neodstranitelnou až v případě, že by rozpočet projektu 

ani rozpočet hl. donora nebyly k žádosti o dotaci přiloženy vůbec.  

 

 

 

Dne 15.3.2021 byl Rozhodnutím poskytovatele dotace posunutý termín pro předložení žádostí o dotaci na nový termín 25.3.2021 do 15 hodin.  

Bližší informace jsou k této věci uveřejněny na webu ČRA. 


