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PREAMBULE 
 
Česká rozvojová agentura (ČRA) je oprávněna poskytovat dotace nestátním neziskovým 
organizacím (NNO) a dalším oprávněným subjektům na základě ustanovení zákona 
č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované 
do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Oprávněné subjekty jsou vyzývány k předložení 
žádosti o poskytnutí dotace v souladu s ustanoveními § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídají usnesení vlády ČR č. 639/2019 ze dne 9. 9. 2019 o Hlavních oblastech 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020. ČRA poskytuje 
dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci 
projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v souladu s Metodikou projektového 
cyklu ZRS ČR, usnesením vlády ČR č. 586/2019 ze dne 26. srpna 2019 k dvoustranné 
zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2020 a ke střednědobému výhledu jejího financování 
do roku 2022 a zohledňuje usnesení vlády č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení 
vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ČR č. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014 
o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Dotace poskytované ČRA rovněž 
zohledňují usnesení vlády č. 608/2015 ze dne 29. července 2015 o Státní politice vůči 
nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020. Na dotaci není právní nárok. 
 
 
I. PŘEDMĚT DOTAČNÍ VÝZVY 
 
Celkový kontext této dotační výzvy (výchozí situace):  
 
I přes značný růst ekonomiky zůstává vysoká míra chudoby jedním z nejpalčivějších 
rozvojových problémů Zambie. Pod hranicí chudoby žije 76,6 % obyvatel venkovských oblastí 
a 23,4 % obyvatel měst.  Více než polovina obyvatel země závisí na zemědělství, ve kterém je 
zaměstnáno na 53 % pracovní síly, sektor však tvoří jen okolo 7,2 % HDP. 1  Zambijské 
zemědělství je extenzivního typu, na nízké úrovni modernizace a omezuje se v zásadě na 
samozásobování. Z celkové výměry Zambie, která činí více než 752 tisíc km2, tvoří přibližně 

 
 
1 World Bank (2018): Data Bank –Zambia. Dostupné z: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.AGR.EMPL.ZS&country=ZMB [cit. 13. srpna 2018]. 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.AGR.EMPL.ZS&country=ZMB
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27 % pastviny, což je zároveň čtyřikrát více než čítá plocha orné půdy.2 Chov hospodářských 
zvířat proto představuje velmi silný subsektor, jenž se na celkové zemědělské produkci podílí 
přibližně 35 %. Zároveň také více než ostatní subsektory přispívá ke snižování chudoby, a to 
i přesto, že není vzhledem k limitujícím faktorům využíván jeho plný potenciál.3 Zemědělství 
jako takové navíc stále představuje hlavní zdroj příjmu pro ženy, které tvoří většinu, přibližně 
65 %, venkovské populace.4 
 
Zambijská vláda definuje podle produktivity a přístupu k půdě tři kategorie zemědělců. 
Rozlišuje drobné zemědělce (small-scale farmers) hospodařící na výměře půdy do 5 ha 
a tvořící více 95 % všech zemědělců, střední zemědělce (emerging farmers), kteří 
obhospodařují půdu o výměře mezi 5-20 ha a čítají necelých 5 % a tzv. komerční zemědělce 
(commercial farmers). Průměrně má každá domácnost v Zambii přístup k 3,6 ha půdy 
(Západní provincie – 3,2 ha, Jižní provincie – 4,4 ha). Z hlediska vlastnické struktury je přes 
90 % půdy pod kontrolou zvykového práva (Západní provincie – 98 %, Jižní provincie – 91 %).5 
Pro drobné farmáře je zemědělství mnohdy jediným zdrojem obživy, avšak hlavními aktéry 
rozvoje sektoru se stále více stávají střední farmáři. Zásadními problémy, s nimiž se potýkají, 
je neznalost správných zemědělských postupů, nedostatek kvalitních vstupů, nesprávné 
hospodaření s půdou, dodržování neefektivních tradičních praktik a nedostatečné 
podnikatelské a manažerské vzdělání. Kvůli těmto problémům je produktivita středních 
farmářů nižší, než je jejich skutečný potenciál. Zvýšení produkce pomocí zlepšení stávajících 
zemědělských praktik, zkvalitnění vstupů, vhodné mechanizace, přenosu obchodních 
a manažerských znalostí a posilování hodnotových řetězců je možností, jak životní standard 
a příjmy středních farmářů zvednout.   
 
Chov hospodářských zvířat je základem zemědělské výroby v Zambii, ve venkovských oblastech 
také nejvíce působí na socioekonomický rozvoj obyvatel a může nabídnout tolik potřebné 
pracovní příležitosti. Mezi lety 2004 - 2015 se populace skotu rozrostla z 2 392 893 na 
4 319 277 kusů dobytka.  Chov skotu je pak možné a vzhledem k značné disparitě také nutné 
rozdělovat na komerční a tradiční. Vzhledem k výše zmíněným i dalším limitujícím faktorům 
není využíván plný potenciál tohoto subsektoru, což se projevuje zejména v jeho tradiční části. 
 
V komerčním systému chovu skotu se uplatňují zejména plemena afrikaner, boran, hereford, 
holštýn a jersey. Chov je koncentrován do velkých farem, lokalizovaných hlavně podél 
železniční trati vedoucí ze severu země (z Copperbeltu na jih) a v okolí velkých měst. Tyto farmy 
jsou vysoce efektivní a podílejí se na většině produkce mléka i masa. V tradičním sektoru se 
chovají místní plemena skotu typu zebu a sanga, jako je tonga, angoni a barotse. Tradiční 
sektor charakterizuje nízká produktivita a silná závislost na přírodních a klimatických 
faktorech. Tradiční farmy jsou charakteristické nízkými vstupy, ale také nízkými výstupy (low 
input/low output). Příjmy z této činnosti nepokrývají základní potřeby rodin a až 54 % z těchto 
farmářů trpí „extrémní chudobou“. Na zambijském trhu působí několik mlékáren (zejména 
Parmalat), které jsou soustředěny hlavně v okolí hlavního města a v relativně malé vzdálenosti 
od něj. Do mlékáren zpravidla dodávají mléko pouze velcí a střední farmáři. Tradiční chovatelé 
mohou využít několika málo sběrných míst, kde se mléko vykupuje a většinou bez dalšího 

 
 
2 Ministry of Agriculture and Livestock (2012): Draft Livestock Development Policy. Dostupné z: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i3fYjEJGH5sJ:https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-
27/australia-22.html%3Fdownload%3D320:draft-livestock-development-policy+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz  
[cit. 15. srpna 2018]. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Indaba Agricultural Policy Research Institute (2015): Rural Agricultural Livelihoods Survey. Dostupné z: https://images.agri-
profocus.nl/upload/post/RALS_2015_Survey_Report__Finalv-_edited1456827249.pdf [cit. 13. srpna 2018]. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i3fYjEJGH5sJ:https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html%3Fdownload%3D320:draft-livestock-development-policy+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz%20
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i3fYjEJGH5sJ:https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html%3Fdownload%3D320:draft-livestock-development-policy+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz%20
https://images.agri-profocus.nl/upload/post/RALS_2015_Survey_Report__Finalv-_edited1456827249.pdf
https://images.agri-profocus.nl/upload/post/RALS_2015_Survey_Report__Finalv-_edited1456827249.pdf
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zpracování prodává. Výkupní cena mléka se pohybuje v přepočtu okolo 8 Kč/litr, což z něj činí 
pro farmáře velmi zajímavou komoditu. 
 
Do roku 2015 fungovalo Ministerstvo zemědělství a hospodářských zvířat (Ministry 
of Agriculture and Livestock), které spravovalo celou agendu, nicméně o rok později došlo 
k rozdělení na dvě instituce, a sice: Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture), které 
má na starosti ryze rostlinnou výrobu a Ministerstvo rybolovu a hospodářských zvířat 
(Ministry of Fisheries and Livestock), které má na starosti výrobu živočišnou, mj. chov skotu 
a organizaci projektů v tomto sektoru. Veterinární legislativa je dle zambijské strany již 
vytvořena a sektorově spadá pod Ministerstvo rybolovu a hospodářských zvířat.  
 
Vzhledem k tomu, že v nedávné době bylo v Zambii zahájeno nebo již implementováno několik 
projektů směřující k vytvoření odbytových mechanizmů zemědělských produktů drobných 
farmářů v tradičním sektoru (např. projekty Evropské komise, IFAD atd.), začala stoupat 
poptávka po takových komoditách, jako je mléko a maso. To však naráží na omezenou produkci 
tradičních plemen zvířat, k čemuž dále negativně přispívá způsob jejich chovu.   
 
Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky se v rámci tohoto dotačního výběrového 
řízení soustředí na Jižní provincii a navazuje na projekt „Zajištění udržitelné a stabilní 
produkce krmiv“, který cílil na rozvoj kapacit dvou místních kooperativ a drobných farmářů 
v oblasti produkce krmiva pro dojný skot a vhodné využití zemědělské techniky pro produkci 
pícnin. Jižní provincie, v níž bude návazný projekt realizován, patří mezi nejrozvinutější 
provincie Zambie, kromě turistického potenciálu (Viktoriiny vodopády) má také značný 
potenciál co se týče rozvoje zemědělství, rostlinné i živočišné produkce a rybolovu. Jižní 
provincie je bohatá na přírodní zdroje, především na vodu a úrodnou půdu. Mezi hlavní 
pěstované plodiny patří kukuřice, maniok, čirok, sója, bavlna a cukrová třtina. Cukr patří k 
cenné vývozní komoditě v zemi. I přes to všechno se pod hranicí chudoby nachází 67,9 % 
obyvatel provincie.   Sedmý národní plán poukazuje na nutnost diverzifikace zemědělství od 
pěstování kukuřice k jiným plodinám s vysokou nutriční hodnotou. Zpracování zemědělských 
produktů je zásadní pro sociální a ekonomický rozvoj.   
 
Zemědělství také zůstává prioritou zambijské vlády k dosažení udržitelného ekonomického 
rozvoje a snížení chudoby na venkově. Důvodem je fakt, že Zambie má významné zásoby 
některých přírodních zdrojů jako je voda nebo úrodná půda, což představuje důležitý stimul 
k další podpoře zemědělského rozvoje. Růst tohoto sektoru je rovněž důležitý vzhledem 
k dlouhodobé vizi stát se zemí se středním příjmem do roku 2030 a vybudovat v zemi 
diverzifikovanou ekonomiku nezávislou na rozvojové pomoci. Mezi hlavní priority dle 
strategického dokumentu Vision 2030 patří zemědělství a rozvoj venkova, včetně budování 
infrastruktury a energetiky, zdravotnictví, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.6 Vision 2030 
předpokládá, že bude zemědělství v Zambii “efektivní, konkurenceschopný, udržitelný, na 
export orientovaný sektor, který zajistí potravinovou bezpečnost a do roku 2030 zvýší celkové 
příjmy obyvatelstva.”7 Zambijská vláda přijala rovněž tzv. Sedmý národní plán (7th National 
Development Plan, 7NDP 2017-2021), jehož implementace má urychlit cestu k dosažení Vize 
2030. Cílem plánu je vytvoření diverzifikované a flexibilní ekonomiky pro udržitelný růst 
a socioekonomickou transformaci řízenou mj. zemědělstvím, cestovním ruchem, výrobou 

 
 
6 MZV ČR (2018): Program rozvojové spolupráce České republiky a Zambie 2018 – 2013. Dostupné z: 
https://www.mzv.cz/file/2795734/program_Zambie_CRA_2018_A4_05.pdf  [cit. 13. srpna 2018]. 
7 Republic of Zambia (2006): Vision 2030. Dostupné z: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cpsi/unpan040333.pdf [cit. 13. srpna 2018]. 

https://www.mzv.cz/file/2795734/program_Zambie_CRA_2018_A4_05.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cpsi/unpan040333.pdf
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a těžbou.8  Sektor zemědělství je největším poskytovatelem zaměstnání v zemi, avšak na tvorbě 
HDP se podílí jen v řádu jednotek procent. Jeho potřeby jsou dosažení větší diverzifikace, vyšší 
hospodářský růst a snížení chudoby. K vytvoření diverzifikovaného, na export orientovaného 
zemědělského sektoru přímo přispívají tyto klíčové strategie 7NDP: 
 

1. Zvýšit výrobu a produktivitu 
2. Usnadnit přístup k financím na výrobu a vývoz 
3. Podpořit zemědělské hodnotové řetězce 
4. Propagovat diverzifikaci v zemědělském sektoru  
5. Podpořit investice v zemědělství 
6. Propagovat drobné zemědělství9 

Obecnými cíli vládní politiky v sektoru zemědělství je zvýšení reálného růstu HDP, zvýšení 
hodnoty a tempa růstu exportu plodin, snížení chudoby a větší potravinová bezpečnost jak 
rurálních, tak i v urbánních oblastech.10 

Rostlinné produkci v Zambii dominují dvě hlavní plodiny, a sice kukuřice a kasava. I přestože 
dochází k vzestupnému trendu, produkce plodin se obměňuje meziročně v závislosti 
na klimatických změnách. V důsledku extrémního počasí, vln such a povodní však dochází 
ke snižování výnosů plodin. Sektor zemědělství přispívá ke změně klimatu prostřednictvím 
emisí plynů a neudržitelných postupů výroby, jako je posun kultivačních metod, které mají 
za následek značné odlesňování (okolo 2,4 % ročně) způsobené žďářením. Zemědělský sektor 
bude podporovat výrobní postupy, které minimalizují vliv na změny klimatu a bude usilovat 
o výsadbu stromů a tzv. konzervační zemědělství (conservation farming).11 

V rámci zvýšení exportu si musí Zambie zajistit přístup k regionálním i mezinárodním trhům, 
aby mohla uplatnit svůj obrovský zemědělský potenciál. Faktem totiž je, že pokud dojde 
ke zvýšení produkce plodin, domácí trh nebude schopen přebytky absorbovat.12 V současné 
době většinu základních potravin produkují drobní zemědělci, čímž pokrývají důležitou část 
spotřeby v Zambii. Přestože produkují i některé exportní plodin, velká část populace se nachází 
na hranici chudoby a potravinové nejistoty.  

Obecným cílem vládní politiky v subsektoru chovu hospodářských zvířat je zvýšit produkci 
s přihlédnutím k udržitelnosti a růstu populace. Důležitým aspektem je rovněž podpora 
tržního uplatnění jak hospodářských zvířat, tak i živočišných produktů, a přispět tak 
k potravinové bezpečnosti a růstu příjmů. Jako hlavní omezující faktory jsou poté 
identifikovány převážně: častý výskyt nemocí zvířat, nedostatečný přístup k veterinárním 
léčivům a jejich vysoká cena, nedostatek krmiva a vody pro zvířata, nekvalitní praktiky 
a  management chovu, nedostatečná tržní infrastruktura, absence dostatečného výzkumu, 
neadekvátní rozšiřování chovu a přístup ke zdravotním službám, či slabé vazby mezi 

 
 
8 Republic of Zambia (2017): Seventh National Development Plan 2017-2021. Dostupné z: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQF
jAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQ
kS7 [cit. 16. srpna 2018]. 
9 Ibid. 
10 Ministry of Agriculture and Co-operation (2011): The National Agriculture Policy 2012-2030. Dostupné z:  
https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html?download=319:the-national-agriculture-policy-2012-2030 
[cit. 16. srpna 2018]. 
11 Ministry of Agriculture and Co-operation (2011): The National Agriculture Policy 2012-2030. Dostupné z:  
https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html?download=319:the-national-agriculture-policy-2012-2030 
[cit. 16. srpna 2018]. 
12 Ibid. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html?download=319:the-national-agriculture-policy-2012-2030
https://g-fras.org/en/2015-05-28-15-50-27/australia-22.html?download=319:the-national-agriculture-policy-2012-2030
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výzkumem a rozšiřováním chovu hospodářských zvířat. 13Zambie je již delší dobu nejmenším 
konzumentem mléčných produktů v rámci hlavních producentů mléčných výrobků v regionu. 
Spotřeba na jednoho obyvatele je velmi nízká, pohybuje se okolo 19 litrů za rok. Podle 
doporučení Světové zdravotnické organizace by se roční spotřeba mléčných produktů měla 
blížit hodnotě 200 litrů na hlavu.14  

K nejvýznamnějším donorům, kteří podporují rozvoj zemědělství v Zambii, patří Švédsko, 
Finsko, Japonsko a USA. Z multilaterálních donorů se v Zambii etablovaly EU, Světová banka 
a různé agencie OSN. Další organizací aktivně působící v podpoře mléčné produkce 
je nizozemská nezisková organizace SNV, která společně v Zambii, Keni a Tanzanií zrealizovala 
projekt zaměřený na podporu drobných zemědělců v oblasti mlékárenského projektu. V rámci 
projektu jim byly pořízena zařízení na chlazení mléka pomocí bioplynu, které je ve vzdálených 
venkovských oblastech Zambie potřebné pro další manipulaci s mlékem, které jinak snadno 
podléhá zkáze. Od ledna 2018 probíhá v Zambii projekt s názvem „Zambia Dairy Value 
Chain“, který je zacílen na práci se všemi důležitými aktéry mlékárenského hodnotového 
řetězce, aby se pokusil vyřešit problémy, kterým drobní zemědělci čelí Jižní provincii. SNV už 
do projektu zainvestovala přes 2 mil. EUR s cílem podpořit konkurenceschopnost více než 
20 tisíc drobných zemědělců. Přístup SNV je velmi komplexní a nezaměřuje se pouze na 
farmáře, ale i na související poskytovatele služeb s cílem budování pracovních příležitostí 
a rozvoje celých komunit.15  

Hlavním zdrojem příjmu obyvatel Jižní provincie je zemědělství. Většina místních farmářů 
se řadí mezi farmáře-samozásobitele. Navíc je velmi slabé napojení poskytovatelů finančních 
služeb na zemědělce, což omezuje jejich přístup k finančním a pojistným produktům. Tradiční 
zemědělství se omezuje ve velké většině na chov dobytka místních plemen, jež však v důsledku 
nepřikrmování v suché sezóně a nedostatečné veterinární péči trpí nízkou produktivitou 
mléka, jehož kvalitu zhoršuje také špatná hygiena. Nízká produktivita pokrývající pouze vlastní 
spotřebu neumožňuje generování zisku, ani kapitálu potřebného k rozvoji podnikání, což 
na jedné straně vyvolává závislost na externí pomoci, na druhé straně nedovoluje lidem zcela 
rozvinout svůj osobní potenciál a pozvednout svou životní úroveň vyznačující se nízkým 
přístupem ke vzdělání, nekvalitní zdravotní péči a celkově špatnými životními podmínkami. 
Dalším důsledkem nízké produktivity je také špatné potravinové zabezpečení a podvýživa dále 
omezující fyzický a kognitivní vývoj jedince a celkově negativně ovlivňující jeho zdravotní stav. 
Zambie disponuje velkým potenciálem pro chov skotu, který představuje z ekonomického 
i kulturního hlediska nejdůležitější složku místní živočišné výroby. 16  Jeho populace činila 
v roce 2015 okolo 4,3 mil. kusů dobytka 17  a v porovnání je však ve srovnání s okolními 
africkými státy jako je např. Zimbabwe (5,4 mil. ks) nebo Keňa s podobnou rozlohou pastvin 

 
 
13 Republic of Zambia (2017): Seventh National Development Plan 2017-2021. Dostupné z: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQF
jAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQ
kS7 [cit. 16. srpna 2018]. 
14 Republic of Zambia (2017): Seventh National Development Plan 2017-2021. Dostupné z: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQF
jAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQ
kS7 [cit. 13. srpna 2018]. 
15 SNV (2018): Milk Chilling with Biogas in Kenya, Tanzania and Zambia. Dostupné z: http://www.snv.org/project/milk-
chilling-biogas-kenya-tanzania-and-zambia [cit. 15. srpna 2018]. 
16 SNV (2013): Milk Production and Marketing in Key Traditional Cattle Keeping Areas of Zambia. 
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/milk_production_and_marketing_in_zambia.pdf 
[cit. 2. května 2014]. 
17 Republic of Zambia (2017): Seventh National Development Plan 2017-2021. Dostupné z: 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQF
jAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQ
kS7 [cit. 13. srpna 2018]. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.snv.org/project/milk-chilling-biogas-kenya-tanzania-and-zambia
http://www.snv.org/project/milk-chilling-biogas-kenya-tanzania-and-zambia
http://www.snvworld.org/sites/www.snvworld.org/files/publications/milk_production_and_marketing_in_zambia.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjrsmMoe_cAhWMMewKHf_ZAMoQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mndp.gov.zm%2Fdownload%2F7NDP.pdf&usg=AOvVaw2PmNu83Jb2KNFwjJvBQkS7%20
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(13,5 mil. ks) poměrně nízká.18 Početní stav skotu se odráží i na produkci mléka. Poptávka po 
mléčných produktech není jak na místní, tak regionální úrovni nasycená, navíc existuje 
možnost zvýšení potenciálu pro export. Nyní je však příliš nízká nabídka mléka kompenzována 
dovozem z okolních států.  
 
Zvyšování mléčné užitkovosti tradičních plemen skotu napomáhají řešit předešlé projekty 
v gesci ČRA. Projekt s názvem „Zavedení kontrolovaného systému umělé inseminace skotu 
pro drobné farmáře v Zambii“ realizovaný Chovatelským družstvem Impuls v letech 
2012  - 2014 se zaměřoval na zlepšení genetického fondu populace skotu a zpřístupnění služeb 
umělé inseminace v oblasti Mazabuka. Realizace genetického potenciálu, tzn. i adekvátní 
dojivost, není však podmíněna pouze genetickými, ale také vnějšími faktory. Kromě 
managamentu pastvy (množství zvířat x dostupnost krmiva) či technologie ustájení se výživa 
zvířat řadí k nejvýznamnějším faktorům determinující produkci mléka, délku laktace, plodnost 
i zdravotní stav. Nedostatečná výživa se však odráží také na kvalitě mléka (tzn. obsah tuku 
a proteinů) a zdravotním stavu zvířat související s kondicí plemeníků, zabřezáváním 
či odchovem telat. Proto se ČRA v projektu „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva 
pro dojný skot drobných farmářů“ realizovaného Mendelovou univerzitou v letech 2014-2018 
zaměřovala na zvýšení dojivosti prostřednictvím podpory přikrmování v suché sezóně, a s ní 
související produkcí krmiva, a to jak farmáři-jednotlivci, tak místními kooperativami. Součástí 
projektu byly také aktivity zaměřující se na zlepšení pastevního managementu, zvýšení hygieny 
mléka, využití vodních zdrojů pro hospodářská zvířata i dodávku zemědělské techniky 
pro produkci pícnin a přípravu krmiva.     

 
 
18 The World Bank (2011): Zambia. What it Take for Zambia’s Beef and Dairy Industries to Achieve Their Potential? 
Dostupné z: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2771/623770ESW0Gray000public00BOX361530B.pdf?seque
nce=1 [cit. 2. května 2014]. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2771/623770ESW0Gray000public00BOX361530B.pdf?sequence=1%20
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2771/623770ESW0Gray000public00BOX361530B.pdf?sequence=1%20
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Diagram „strom problémů“ vyjadřující kauzalitu významných relevantních problémů: 
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Záměr dotační výzvy: 
 
Záměrem tohoto dotačního titulu je zajistit zvýšení zemědělské produktivity a rozvoj agrárního 
venkova prostřednictvím zlepšení příjmu drobných farmářů se zaměřením na jejich rodiny 

a ženy-samoživitelky. 
 
Obsah předkládaných projektů:  
 
V rámci žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány projektové návrhy, jejichž předmětem 
bude zvýšení produkce mléka, zefektivnění rostlinné produkce, zvýšení podnikatelských 
dovedností, zlepšení nakládání s půdou a zlepšení stavu krajiny. 
 
Předkládané projektové návrhy budou zpracovány jako čtyřleté (na období 
2020–2023), budou zcela v souladu s Programem rozvojové spolupráce ČR 
se Zambií a budou směřovat k dosažení následujícího cíle udržitelného 
rozvoje (SDGs): 
 
2.4. Zavést systémy udržitelné výroby potravin a odolné zemědělské postupy, které 
zvýší produktivitu a výrobu a pomohou zachovat ekosystémy posilující schopnosti půdy 
přizpůsobit se klimatické změně. 
 
Předkládané návrhy rovněž reflektují níže uvedené indikátory z Programu rozvojové 
spolupráce České republiky, Zambie (2018 – 2023)19: 
 
1.1. Podíl zemědělců s přístupem k zemědělským vstupům 
1.3. Procento zemědělské půdy obhospodařované udržitelnými zemědělskými postupy 
 
Předkládané projekty by měly reflektovat následující dílčí cíle:   
 

• zvýšení produkce mléka  

• zefektivnění rostlinné produkce 

• zvýšení podnikatelských dovedností 

• zlepšení nakládání s půdou 

• zlepšení stavu krajiny 

• zvýšení kapacit sběrných center mléka (tzv. milk collection centers) 

• holistický pastevní management 
 
V předkládaných projektech mohou být řešena například tato dílčí témata:  
 

• v případě potřeby sběr dodatečných dat pro výchozí stav (baseline data) 

• školení ve veterinární oblasti 

• školení na zvýšení hygieny mléka 

• zavádění nutričně i ekonomicky hodnotných plodin; školení na zpracování rostlinné 
produkce; výběr komunit pro zavádění holistického pastevního managementu a jeho 
implementace  

• analýza potřeb farmářů při produkci a odbytu 

 
 
19 Czechaid (2014): Program rozvojové spolupráce České republiky, Zambie 2018–2023. Dostupné z: 
http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2018/12/3173256_2067112_program_Zambie_CRA_2018.pdf 
[cit. 2. března 2019]. 

http://www.czechaid.cz/wp-content/uploads/2018/12/3173256_2067112_program_Zambie_CRA_2018.pdf
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• identifikace a zhodnocení kapacit sběrných center; nastavení systému svozu mléka 

• byznys tréninky pro farmáře  

• dodávky zemědělské techniky 

• další aktivity dle uvážení předkladatele 
 
V rámci projektu budou realizátoři navazovat na dosažené výsledky předešlé 
implementace „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot 
drobných farmářů“20, kterými jsou zejména: 

 

• pícniny jsou nově produkovány na celkem 271 ha, a to jak farmáři-jednotlivci, tak 
kooperativami v Chomě a Monze 

• zemědělské stroje a s nimi související služby poskytované kooperativami pro produkci 
pícnin generují příjem, který minimálně pokrývá náklady na provoz a servis 

• do pilotní implementace holistického pastevního managementu je zapojeno 61,3 % 
zvířat z šesti projektových oblast 

• vybudován je jeden nový hlubinný zdroj vody v lokalitě Masopo, rehabilitována je jedna 
malá vodní nádrž v lokalitě Siggubu 

 
Cílové skupiny projektu21: 
 

• drobní farmáři z vybraných komunit okresů Monze a Choma (min. 200 farmářů, 
přičemž 50 z nich bude těch, kteří se již účastnili aktivit v rámci předchozího projektu 
– viz výše) a jejich rodiny 

• tzv. clustery (konkrétně z již podpořených lokalit Mutandalike cl., Siakayuwa, Ben 
Mulalu, Makala, Nchema, a Tushomane a případně dalších, nových lokalit) 

• dvě unie mléčných kooperativ v Chomě a v Monze, které v rámci předchozího projektu 
získaly přístup k nové zemědělské technice 

 
Partnerské organizace v místě: 
 

• Ministerstvo zemědělství (centrální i provinční úroveň) 

• Ministerstvo rybolovu a živočišné produkce (centrální i provinční úroveň)22 

• Provinční zemědělský úřad a Provinční úřad rybolovu a hospodářských zvířat 
a podřízené okresní zemědělské úřady v Monze a Chomě (příslušní úředníci, 
poradenští pracovníci, veterináři) 

• nevládní organizace, které zaměřují svoji činnost na podporu drobných farmářů 
v oblasti produkce a zpracování mléka působící ve stejných projektových lokalitách 

• doporučené je také zřízení i Steering Commitee v rámci projektu za participace 
místních zodpovědných úředníků, zástupců kooperativ, realizátora a ZÚ 

 
Při zpracování projektové dokumentace (zejména logického rámce projektu) lze využít nástroj 
INDIKIT (www. indikit.net), který nabízí realizátorům humanitárních a rozvojových projektů 
návody na využívání více než 300 projektových indikátorů z různých sektorů.  

 
 
20 Více o výsledcích předchozího projektu je uvedeno v příloze č. 1 a 2 této výzvy. 
21  viz přílohy této výzvy 
22 To také podalo projektový námět a bude s ním uzavřeno Memorandum o porozumění na realizaci projektu. Pod toto 
ministerstvo spadá také veterinární správa. 

https://www.indikit.net/
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V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat i víceleté projekty. Nicméně 
rozhodnutím o poskytnutí dotace budou přiděleny prostředky pouze pro rok 
2020. 
 
 
II. OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI 
 
V souladu s ustanovením usnesení vlády č. 657/2014 ze dne 6. 8. 2014 a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově 
vyčleněných na ZRS ČR může být poskytnuta pouze těmto subjektům: 
 
a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., spolkům, 
b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., nadacím, nadačním fondům, ústavům 
a obecně prospěšným společnostem, 
c) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., právnickým osobám, které jsou založeny 
nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb 
a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo 
sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, 
d) podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., územním samosprávným celkům na jinou 
než podnikatelskou činnost, 
e) podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., mezinárodním organizacím, 
f) podle § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., dobrovolným svazkům obcí. 
 
 
III. PODMÍNKY ÚČASTI V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ 
 
1) Účastníkem řízení o poskytnutí dotace je pouze žadatel o dotaci. 
2) Žadatel musí dodržet předepsaný způsob podání žádosti o dotaci.  
3) Žádost musí být ve shodě s náplní dotační výzvy. 
4) Žadatel vyplní závazné formuláře žádosti, rozpočtu projektu a ostatní formuláře vyžadované 
poskytovatelem.  
 
 
IV. POUŽITÍ DOTACE 
 
1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 
2020–2023 činí max. 12 000 000,- Kč. Dotaci obdrží jeden žadatel.  
 
Subjekt, kterému bude v rámci této výzvy poskytnuta dotace na projekt na rok 
2020, je oprávněn požádat o dotaci (v termínu stanoveném poskytovatelem) na 
stejný projekt, pokud se jedná o víceletý projekt, rovněž na roky 2021, 2022 a 
2023, pokud budou splněny podmínky stanovené poskytovatelem (zejména 
řádné a úplné vyúčtování a vypořádání dotace, která byla v rámci této výzvy 
poskytnuta na období předcházející nové žádosti). Poskytovatel dotace však není 
povinen ani se nezavazuje žádosti o dotaci na další roky trvání projektu vyhovět. 
 
Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 
 
2020: 2 000 000,- Kč 
2021: 4 000 000,- Kč 
2022: 4 000 000,- Kč 
2023: 2 000 000,- Kč 
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2. Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % 
nákladů projektu. ČRA požaduje minimálně 5% spolufinancování ze strany 
příjemce dotace z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace a rovněž 
ČRA požaduje spolufinancování ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů 
projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl spolufinancování ze strany příjemce 
dotace musí být min. 5 % nákladů projektu v roce 2020, min. 5 % nákladů 
projektu v roce 2021, min. 5 % nákladů projektu v roce 2022 a min. 5 % nákladů 
projektu v roce 2023. 
 
3. Dotace nelze použít k úhradě výdajů, které nejsou uvedeny jako uznatelné v Příloze VI 
přiložených formulářů. O případných výjimkách může rozhodnout poskytovatel dotace na 
základě odůvodněné žádosti příjemce dotace.  
 
4. Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům. Příjemce dotace může 
poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se 
jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) 
spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly 
prostředky poskytnuty. Dotaci nelze používat na financování podnikatelských aktivit. 
Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky 
realizován. Příjemce dotace musí být přímo zodpovědný za přípravu, řízení a realizaci projektu 
a musí se aktivně podílet na implementaci projektu. 
 
5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí) může 
příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy 
a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset nebo více let) 
a najaté prostory jsou určeny k zabezpečení hlavního poslání příjemce dotace a povinnost 
nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu 
nebytových prostor. 
 
6. Na poskytnutí dotace není právní nárok. V řízení o poskytnutí dotace se nepoužije 
ustanovení § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 písm. b) až d), § 140 odst. 
2 a § 146 správního řádu. Proti rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí, zamítnutí nebo 
částečném zamítnutí žádosti o dotaci není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se 
nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) 
správního řádu. 
 
7. Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, 
aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy. 
 
8. Na poskytování dotací ze státního rozpočtu oprávněným subjektům se nevztahuje zákon 
č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Žadatel o dotaci odpovídá za to, že veškeré osobní údaje uvedené v Žádosti byly zpracovány 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle zákona  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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V. POSKYTNUTÍ DOTACE  
 
Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou 
musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení 
jednotlivých žádostí o dotaci, jak je popsáno níže.  
 
Dotace bude poskytnuta z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace 
na základě Rozhodnutí ČRA o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 
2020 (období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí.  
V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví ČRA písemně podmínky, které 
je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Na každý rok 
realizace projektu bude vystaveno samostatné Rozhodnutí. Toto Rozhodnutí zohlední 
ustanovení uvedená v příloze k Usnesení vlády č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, ve znění 
usnesení vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. 6. 2013 a usnesení vlády ČR č. 657/2014 ze dne 6. 8. 
2014, o „Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ a bude obsahovat i tyto 
podstatné náležitosti: 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 
také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce dotace 
právnickou osobou, 
b) název a adresu poskytovatele, 
c) poskytovanou částku, 
d) účel, na který je poskytovaná částka určena, 
e) lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, 
f) případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit, 
g) seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, na jejichž výběr se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, 
h) ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž 
nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e). 
 
Poskytovatel na základě žádosti o poskytnutí dotace Rozhodnutím: 
- zcela poskytne dotaci, 
- zcela zamítne žádost o poskytnutí dotace, nebo 
- dotaci zčásti poskytne a zároveň žádost ve zbytku zamítne. 
 
ČRA může v Rozhodnutí vyčlenit další podmínky, podmínky méně závažné nebo uvést, 
která nesplnění podmínek jsou méně závažná (viz § 14 odst. 5 ve spojení s § 44a odst. 4 zákona 
č. 218/2000 Sb.). 
 
Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým 
rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím 
žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 
zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění.  
 
Den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je považován za den poskytnutí veřejné podpory 
nebo podpory malého rozsahu. 
 
Postupem podle § 14g až 14i, 14l a 14m zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, může 
poskytovatel rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace o změně práv a povinností 
uvedených v § 14 odst. 4 písm. c), e) až j) tohoto zákona. 
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Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu 
ČR na příslušný rok ve výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení 
prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli dotace.  
 
 
VI. KONTROLA VYUŽITÍ DOTACE 
 
ČRA je oprávněna průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotace. 
Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a dalších orgánů kontroly České 
republiky. Příjemce dotace umožní na požádání kontrolního orgánu provedení kontroly 
a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí 
dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve státní správě, v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán 
zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich 
vrácení do státního rozpočtu v souladu s platnými právními předpisy.  
 
 
VII. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 
Příjemce dotace je povinen předložit ČRA do 31. 1. 2021 písemné vyúčtování přidělené 
dotace za rok 2020, roční/závěrečnou zprávu o projektu za rok 2020, případně další závazné 
výstupy specifikované v Rozhodnutí. Příjemce dotace dále vyhotoví a zašle poskytovateli 
dotace finanční vypořádání dotace vyplývající z ustanovení Přílohy č. 3 vyhl.  
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění 
pozdějších předpisů, a to nejpozději do 15. 2. 2021. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace 
současně poukáže podle dispozic poskytovatele na jeho účet.  
 
V případě, že příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu finanční vyúčtování  
a finanční vypořádání poskytnuté dotace a neodvede nevyčerpané prostředky z dotace  
do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných platných právních předpisů. 
Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel správně, včas a úplně 
vyúčtuje a vypořádá v souladu s platnými právními předpisy (viz výše) dotace poskytnuté 
poskytovatelem dotace v předchozím roce.  
 
 
VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
 
Tato výzva bude zveřejněna dne 6. 5. 2020. 
 
Lhůta k podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena  
do 22. 6. 2020 do 15:00 hod. 
 
Žádost o poskytnutí dotace a veškeré povinné náležitosti se podávají 
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ČRA anebo v zalepené 
obálce zabezpečené proti neoprávněnému otevření (např. přelepením) 
označené:  

a) názvem dotační výzvy; 
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou; 
c) textem „NEOTEVÍRAT“ 

 



 
 

14 
 

V případě odeslání žádosti datovou schránkou uveďte do předmětu následující: 
„ŽÁDOST – Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů, Zambie“ 
 
ID datové schránky: 4ebr7ba 
Žádost o poskytnutí dotace v listinné podobě zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně)  
na následující adresu:  
 
Česká rozvojová agentura  
Nerudova 3 
118 50 Praha 1 
 
K žádosti o dotaci podané před zveřejněním výzvy se nepřihlíží. 
 
Žádosti zasílané doporučeně poštou, osobně, kurýrem, dalšími poskytovali poštovních služeb 
a datovou schránkou, musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli 
jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené 
po termínu uzávěrky nebudou přijaty. 
 
Poskytovatel usnesením řízení zastaví v případě, že 
a)  žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti, 
b)  žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě 

k podání žádosti, 
c)  žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění 

podle § 14k odst. 1. zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění. 
 
Za vadu dle ust. § 14j odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, považuje 
poskytovatel dotace následující: 
 

• nesplnění minimální hranice spolufinancování ze strany příjemce dotace (celkově, i za 
každý rok trvání projektu v rámci víceletých projektů) 

• nedodání žádosti o dotaci pro rok 2020 

• neodevzdání žádosti na formulářích, které stanovil poskytovatel dotace v příslušné 
výzvě 

• nepodepsaná žádost o dotaci ze strany statutárního zástupce žadatele o dotaci 

• nedodání tabulky aktivit pro rok 2020 

• nedodání rozpočtu projektu pro rok 2020 

• nedodání projektového dokumentu 

• nedodání matice logického rámce projektu 

• nedodání časového harmonogramu projektu 
 
Náležitosti žádosti o dotaci: 
Žádost o poskytnutí dotace nelze podat ústně do protokolu. Žádost o dotaci musí obsahovat: 
a) údaje podle § 14, odstavce 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., v účinném znění, tj.: 
- jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu 
trvalého pobytu, je-li žadatel o dotaci fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 
také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo osoby, je-li žadatel o dotaci 
právnickou osobou, 
- název a adresu poskytovatele dotace, 
b) požadovanou částku, 
c) účel, na který chce žadatel o dotaci žádané prostředky použít, 
d) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 
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e) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci 
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají 
na základě udělené plné moci, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, 
f) další podklady (specifikované v příslušné dotační výzvě – viz Stanovení administrativních 
požadavků, zejména projektový dokument) nutné pro rozhodnutí poskytovatele  
g) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána. 
Vzor žádosti o dotaci je součástí formulářů, které jsou k dispozici na webu poskytovatele 
v rámci vyhlášení této výzvy. 
 
Pro tuto dotační výzvu poskytovatel stanovuje následující administrativní požadavky: 
 

1. V případě podání listinné verze žádosti o dotaci: 

• Žadatel předkládá poskytovateli svou žádost o dotaci a projektový dokument 
(včetně povinných příloh) v listinné podobě a zároveň v elektronické 
podobě (prostřednictvím CD-ROM nebo USB disku). 

• Elektronická verze žádosti a projektového dokumentu (včetně příloh) musí být 
ve formátech MS Word a Excel. 

• Projektový dokument je vypracován dle závazné osnovy a všechny jeho přílohy 
tvoří jeden celek svázaný nebo jinak spojený (upřednostňujeme kroužkovou 
nebo pevnou vazbu).  

2. V případě elektronické verze žádosti o dotaci: 

• Žadatel předkládá poskytovateli žádost o dotaci přes datovou schránku ve 
formátu PDF (podepsaný a naskenovaný dokument nebo opatřený 
elektronickým podpisem). Další přílohy žádosti musí být ve formátech MS 
Word a Excel. 

3. Žadatelem zpracovaná žádost a související projektová dokumentace a její přílohy  
(v případě listinné i elektronické verze) budou předloženy v následujícím pořadí a musí 
obsahovat osnovu projektového dokumentu (titulní strana, identifikační 
formulář, projektový dokument), vyplněný formulář žádosti o dotaci (Příloha I), 
tabulku aktivit projektu (Příloha II), rozpočet vypracovaný podle vzorové struktury 
rozpočtu (Příloha III), matici logického rámce (Příloha IV), v případě víceletých 
projektů časový harmonogram (Příloha V) a indikativní výhled rozpočtu  
a aktivit na další roky (strukturovaný rozpočet a tabulku aktivit na každý rok realizace 
projektu). 

 
4. Nedílnou přílohou k žádosti o dotaci jsou tyto doklady:  

a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele (např. výpis 
z příslušného rejstříku); 

b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek;  

c) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich 
žádné závazky po lhůtě splatnosti;  

d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR shodného 
s účtem uvedeným v Žádosti;  

e) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 
v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním 
pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, 
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Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu; za vypořádání nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků;  

f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
státnímu rozpočtu; 

g) soupis jednotlivých projektů ZRS ČR, které žadatel/řešitel v uplynulých dvou 
letech realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, 
s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, pokud žadatel takové projekty realizoval;  

h) seznam organizací či institucí, u kterých žadatel/řešitel současně požaduje 
poskytnutí finančních prostředků na realizaci předkládaného projektu. 

5. Pro kontrolu, zda byly přiloženy všechny požadované přílohy a seřazeny ve správném 
pořadí, může žadatel o dotace využít tzv. checklist, který je součástí formulářů pro tuto 
výzvu. 

6. Žadatel o dotaci odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti. 
 

Požadované povinné přílohy je nutné dodat ke každé podané žádosti. 
 

Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci dotační výzvy: 
 
Kateřina Matějíčková – tuzemské a zahraniční bilaterální dotace 
matejickova@czechaid.cz, 251 108 172 
 
 
IX. POSOUZENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ 
 
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v účinném znění, si 
poskytovatel vyhrazuje právo postupovat dle ust. § 14k odst. 3 a 4, § 14l a § 14p  zákona 
č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018, tedy že: 
-  poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších 
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli 
o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu; 
- poskytovatel může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, 
že upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, 
posuzuje poskytovatel upravenou žádost; 
- zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví; 
- žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým 
rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím 
žadatel o dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018. 
 
Poskytovatel k předmětné výzvě ustaví hodnotící komisi (viz bod X. – Kritéria pro 
hodnocení projektů), jejíž výrok má doporučující charakter.  

mailto:matejickova@czechaid.cz
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X. KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ A PRO HODNOCENÍ 
NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 
Pro dotační výzvu „Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných 
farmářů, Zambie“ ČRA stanovuje tato kritéria pro posuzování žádostí a s nimi souvisejících 
projektů popsaných v projektových dokumentech: 
 

1. Hodnocení projektu z hlediska relevance. 
Relevance je mírou hodnoty projektu pro společnost. Projekt je relevantní tehdy, je-li 
konzistentní s potřebami a prioritami cílových skupin, stejně jako s širšími rozvojovými 
záměry země příjemce i poskytovatele pomoci (max. 10 bodů). 

• jasné vysvětlení prioritních problémů, které mají být řešeny, a jasná identifikace 
klíčových zainteresovaných stran a cílových skupin (max. 5 bodů); 

• koordinace, koherence a komplementarita s jinými rozvojovými intervencemi 
v partnerské zemi (max. 5 bodů); 

 
2. Hodnocení projektu z hlediska efektivnosti a dopadů. 

Efektivnost projektu hodnotí míru, do jaké projekt plánuje dosáhnout cílů rozvojové 
intervence jako důsledku realizace projektových aktivit. Hodnocena je logika projektu, 
tj. zejména to, jak výstupy projektu vedou k dosahování jeho cílů a přispívají 
k přiblížení rozvojových záměrů (max. 20 bodů). 

• kvalita logické stavby projektu a jasné vysvětlení navrženého řešení  
(max. 10 bodů); 

• přiměřenost definovaných cílů s ohledem na řešené problémy 
(max. 10 bodů); 

 
3. Hodnocení projektu z hlediska efektivity  

Efektivita je mírou hospodárnosti využití vložených prostředků, porovnává tedy 
výstupy a vstupy projektu a udává, do jaké míry navrhované výstupy odpovídají 
hospodárnému využití finančních, lidských a materiálních vstupů. Hodnotí se rovněž 
výše vlastního finančního vstupu žadatele o dotaci nad minimální povinnou výši 
stanovenou poskytovatelem dotace (max. 20 bodů). 

• výše finančního vstupu předkladatele projektu nad rámec povinného 
spolufinancování (max. 5 bodů); 

• účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů 
k nákladům ostatním, hospodárnost projektu, realistická výše rozpočtu  
(max. 15 bodů); 

 
4. Hodnocení projektu z hlediska udržitelnosti 

Udržitelnost projektu vyjadřuje pravděpodobnost, že pozitivní dopady projektu budou 
udržovány na určité úrovni po přiměřeně dlouhé období po ukončení financování 
a další podpory ze strany donora (max. 30 bodů). 

• úroveň spolufinancování či „in-kind“ vstupů místních partnerů projektu  
a „vlastnictví“ námětu příjemci, míra jejich zapojení do přípravy návrhu, 
pravděpodobnost intenzivní participace na realizaci spolupráce  
(max. 5 bodů); 

• udržitelnost přínosů (legislativní, finanční a institucionální podmínky; politická 
podpora; zohlednění environmentálních, sociálních a kulturních aspektů) 
(max. 10 bodů); 

• politická podpora/závazek institucí partnerské země aktivně participovat na 
spolupráci v průběhu implementace a po jejím ukončení (max. 5 bodů); 




