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DOPORUČENÝ POSTUP PRO PŘÍPADNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNY 
CENTRALIZOVANÝCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ PRO ROK 2020 
ŘEŠENÝCH NA JU  
Koordinaci žádostí o změny projektů CRP 2020 zajišťuje Útvar pro strategii a rozvoj. 

Za univerzitu může odejít pouze jedna souhrnná žádost za všechny naše projekty, a to do 15. září 2020. 

MŠMT následně vydá změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace (přelom září/říjen). 

1. Změny, o které není nutné MŠMT žádat (dle Vyhlášení CRP 2020): 

 osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) a cestovní 
náhrady mohou být sníženy o maximálně 20 %; položky osobních nákladů a cestovních náhrad 
nemohou být navyšovány; 

 ostatní položky mohou být za dodržení výše uvedených podmínek sníženy či zvýšeny o maximálně 
20 %. 

Uvedených 20 % se vztahuje k výši dotace poskytnuté na dílčí část řešeného projektu konkrétní vysoké 
školy a nikoli k dané položce rozpočtu. 

Tyto změny uvede vysoká škola pouze v závěrečné zprávě projektu a nemusí o ně ministerstvo žádat. 

 

2. Jiné změny lze provést pouze změnou rozhodnutí na základě žádosti příjemce, např.: 
 změna plánovaných aktivit a cílů, 

 přesun většího objemu finančních prostředků nad rámec uvedených změn v bodě 1, 

 za předpokladu, že cíle projektu budou splněny, může příjemce požádat ministerstvo o změnu práv 
a povinností uvedených v rozhodnutí, a to o změnu poskytnuté částky, změnu lhůty, v níž má být 
dosaženo účelu dotace, změnu podmínek poskytnutí dotace a změnu povinností, jejichž nedodržení 
není neoprávněným použitím dotace. Žádá-li příjemce o změnu výše dotace spočívající ve snížení 
dotace menším než 10 %, musí v odůvodnění žádosti uvést, proč není možné realizovat dotaci 
v rozsahu uvedeném v rozhodnutí, a doložit nebo prohlásit, že účelu dotace bude dosaženo i se 
sníženou výší dotace. Žádá-li příjemce o změnu výše dotace spočívající ve snížení dotace větším než 
10 % a menším než 30 %, musí v odůvodnění žádosti uvést, proč není možné realizovat dotaci 
v rozsahu uvedeném v rozhodnutí, výslovně uvést a označit požadované změny v rozhodnutí, 
zejména v projektu, a doložit nebo prohlásit, že účelu dotace bude dosaženo i se sníženou výší 
dotace. Žádosti o změnu dotace spočívající ve snížení dotace vyšším než 30 % se vyhoví pouze ve 
výjimečných a konkrétními okolnostmi odůvodněných případech. Nevyhoví-li se, může ministerstvo 
zahájit řízení o odnětí dotace. (Uvedené hodnoty % se vztahují na celkovou výši poskytnuté dotace, 
tedy 6 380 tis. Kč).  

Tyto změny je nutné nejdříve konzultovat s koordinátorem projektu. Do souhrnné žádosti za JU budou 
zahrnuty pouze změny v takové podobě, jakou schválí koordinátor projektu.   

Pokud si s koordinátorem odsouhlasíte, že jsou na Vašem projektu potřebné změny podléhající podání 
žádosti a rozhodnutí MŠMT, prosíme, abyste ÚSR informovali a dodali tyto potřebné údaje: 

 Název Vámi řešeného projektu, 
 Čeho se změna týká (jakých položek rozpočtu, jaké částky, jakých aktivit, apod.), 
 Odůvodnění požadovaných změn, 
 Souhlas koordinující VŠ, 
 Upravený formulář projektu dle Vámi požadovaných změn, 

a to nejpozději do 4. září 2020 na e-mail smitalova@jcu.cz 

 

 


