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1 Úvod		
Zákon č. 171/2012 Sb. ze dne 26. dubna 2012, kterým se novelizuje zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a který legislativně zakotvuje povinnost Ministerstva financí ČR 
„Poskytovat a zveřejňovat informace o dotacích a návratných finančních výpomocích“. Tato 
povinnost je ze strany Ministerstva financí ČR (dále jen MF) zabezpečena pomocí nového 
webového informačního portálu DotInfo.cz (DotInfo – Informace o dotacích). 

Informační portál DotInfo vystupuje v roli centrálního systému MF pro evidenci údajů 
a dokumentů, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
(dále jen dotace) a kterými se poskytovatel při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, 
jaké osoby jsou jejich původci.  

Dokumenty a údaje podle zákona předá poskytovatel dotace ministerstvu financí bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vznikly nebo kdy je obdržel. MF je zveřejní bez zbytečného 
odkladu po jejich obdržení. Je-li stanoven termín pro přijímání žádostí o dotaci, zveřejní MF 
žádosti o dotace nejdříve v den následující po uplynutí stanoveného termínu a nejpozději desátý 
den po uplynutí termínu. K tomu poskytovatel dotace předá MF potřebné informace. MF 
správnost ani úplnost dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke 
zveřejnění, neprověřuje. 

2 Web	DotInfo	a	spuštění	v	Internet	Explorer	
Přehled dotací je možné nalézt na internetové adrese – https://www.dotinfo.cz.  
V případě, že uživatel bude ručně přidávat a aktualizovat záznamy na 

informačním portálu DotInfo, je nutné: 
• do seznamu důvěryhodných serverů (Security/Trusted sites) přidat i adresu serveru 

https://www.dotinfo.cz (viz kapitola 2.1 níže.), 
• používat pouze  internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer (ver. 6 a vyšší), 
• a v PC nainstalovat systémovou komponentu MS .NET Framework v 4.0  

(http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-
919f-b21f31ab88b7).  
V ostatních webových prohlížečích je možné pouze prohlížení dat. Informační portál 

www.DotInfo.cz je primárně optimalizován pro prohlížení v MS Internet Explorer. 

2.1 Nastavení	v	Internet	Exploreru	
Uživatel po spuštění internetového prohlížeče MS Windows Internet Explorer spustí záložku 

Nástroje, nebo pomocí klávesové zkratky ALT+X vyvolá nabídku funkcí. Spustí funkci Možnosti 
Internetu. 

Obrázek 1 – Hlavní nabídka Nástroje volba Možnosti internetu 

 

Pokud nemáte aktivní hlavní 
nabídku, použijte klávesovou 

zkratku ALT+X  
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Obrázek 2 – Možnosti internetu výběr záložky Zabezpečení 

Uživatel na záložce Zabezpečení vybere položku Důvěryhodné servery a zvolí funkci Weby. 

 
Obrázek 3 – Možnosti internetu nastavení Důvěryhodného serveru 
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Obrázek 4 – Možnosti Internetu – Zabezpečení – Důvěryhodné servery 

Do kolonky Přidat tento web k zóně vloží uživatel webovou adresu: https://www.dotinfo.cz. 

2.2 Spuštění aplikace  
Do aplikace DotInfo je možné se přihlásit z webových stránek https://www.dotinfo.cz 

pomocí záložky Přihlásit.  

 
Obrázek 5 – Možnosti Internetu – Zabezpečení – Důvěryhodné servery 
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Uživateli se poté zobrazí okno Spuštění aplikace.  

 
Obrázek 6 – Spuštění aplikace – upozornění zabezpečení 

V této fázi je nutné zvolit spuštění aplikace kliknutím na tlačítko Spustit. Uživatel tímto 
potvrdí, že zdroj považuje za důvěryhodný a poté se zobrazí přihlašovací okno (pokud uživatel 
zvolí Nespouštět, zobrazí se upozornění: „Vztah důvěryhodnosti nebyl udělen.“ a okno lze 
pouze zavřít). 

2.3 Přihlášení k aplikaci 
Pro přihlášení k aplikaci stačí vyplnit Přihlašovací jméno uživatele (jméno, příjmení a číslo 

kapitoly – vše bez mezer a diakritiky, např. MartinPejsa315), heslo uživatele a stisknout tlačítko 
OK. Pro větší komfort se nabízejí další možnosti pro přihlášení, které si můžete navolit v tomto 
Přihlašovacím okně. 
 

Obrázek 7 – okno Přihlášení uživatele 
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2.3.1 Ukládat heslo 
Po zaškrtnutí tohoto políčka bude systém automaticky nabízet jméno a heslo naposledy 

přihlášeného uživatele. Stačí potvrdit stiskem funkce OK. 

2.3.2 Přihlašovat certifikátem 
Pro aktivování tohoto způsobu přihlášení je nutné, aby pověřená osoba zaslala na 

Ministerstvo financí veřejnou část certifikátu. Poté správce uživatelských účtů vloží 
kryptografický otisk certifikátu do jednotlivých účtů uživatelů. Po zaškrtnutí tohoto políčka stačí 
potvrdit stiskem OK a zobrazí okno. 

Obrázek 8 – okno Certifikáty 

Uživatel vybere certifikát a výběr potvrdí stiskem funkce OK. 
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2.4 Seznam agend 
Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí okno Seznam agend. Uživateli se budou v okně 

nabízet jen ty moduly a agendy, ke kterým má oprávnění. 

 
Obrázek 9 – okno Seznam agend 

3 Agenda Přehled DotInfo 

 
Obrázek 10 – Ikona Přehled DotInfo 

Agenda PŘEHLED DOTINFO obsahuje základní data o dotaci nebo návratné finanční 
výpomoci a místě realizace dotace. Pokud již byla data o dotaci jednou zadána, nelze je mazat, 
ale pouze doplňovat a opravovat.  

3.1 Popis agendy Přehled DotInfo 

Hlavní okno agendy PŘEHLED DOTINFO je rozděleno na dvě části – Přehled dotací, který 
obsahuje všechny odeslané a zadané dotace a dále obsahuje Detail.  

V této části jsou přístupné záložky Detail, Přílohy, Osoby, Poskytovatel, Účastník. Záložka 
Detail obsahuje základní informace o dotaci, záložka Přílohy poukazuje, jaké má daná dotace 
připojené přílohy. Po přepnutí na záložku Osoby, Poskytovatel nebo Účastník, se uživateli 
zobrazí dané informace. 
V následujícím obrázku je okno agendy PŘEHLED DOTINFO.  
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Obrázek 11 – okno agendy Dotace  
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3.1.1 Popis položek agendy 

• Kód IS – Kód zdrojového systémů, vychází z číselníku Správa přístupů IS DotInfo EDS, dle 
platného certifikátu. 

• Identifikátor dotace – Jednoznačný identifikátor tak, jak je uveden ve zdrojovém EISu. 

• Evidenční číslo dotace – Jednoznačný identifikátor dotace tak, jak je uveden ve zdrojovém 
EISu v okamžiku schválení žádosti o dotaci. 

• Zveřejnění – Datum, kdy může být dotace zveřejněna. 

• Název dotace – Popis dotace. 

• Využití dotace – Popis využití dotace.  

• Účel dotace – Popis účelu dotace. 

• Požadovaná částka – Požadovaná částka dotace. 

• Schválená částka – Schválená částka dotace nebo poskytovaná částka nebo částka, do jejíž 
výše může být dotace poskytnuta.  

• Měna – Měna poskytnuté dotace. 

• Rok zahájení – Rok zahájení realizace dotace.  

• Rok ukončení – Rok ukončení realizace dotace.  

• Lhůta dosažení účelu – Lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo. 

• Dosažení stanoveného účelu – Lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.  

• Lhůta pro navrácení – U návratné finanční výpomoci obsahuje lhůtu pro navrácení 
poskytnutých peněžních prostředků. 

• Datum podání žádosti – Datum podání žádosti o dotaci.  

• Datum vydání rozhodnutí – Datum vydání rozhodnutí o dotaci.  

• Povinnosti a podmínky – Podmínky, které musí účastník v souvislosti s použitím dotace splnit.  

• Poznámka – Poznámka vztahující se k dotaci. 

• Forma financování dotace –  Forma financování dotace. 

• Dotace-NFV – Kód pro rozlišení, zda se jedná o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc. 

• Liniová stavba – Označení dotace, zda se jedná o liniovou stavbu, či nikoliv.  

• Kód obce z RÚIAN – Kód obce z RÚIAN, ve které se realizuje dotace.  

• Název obce – Název obce, ve které se realizuje dotace. 

• Kód části obce – Nepovinná položka, obsahuje kód části obce.  

• Název části obce – Název části obce z RÚIAN. 

• Kód LAU – Kód LAU z ČSÚ. 

• Kód agendy – Obsahuje popis kódu agendy. 

• Vložil – Popis uživatele, který žádost o dotaci vložil do IS.  

• Vyplněno – Zaškrtávací pole, poukazuje na to, zda je žádost o dotaci správně vyplněna.
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3.2 Přidání žádosti o dotaci 
Uživatel může přidat žádost o dotaci ve chvíli, kdy je v databázi DotInfo vytvořen Poskytovatel. Číselník poskytovatelů rozšiřuje a spravuje MF. 

Pokud je Poskytovatel vytvořen, je možné pomocí funkce Přidat založit do databáze novou žádost o dotaci. Nabídka funkcí je vyvolána poklepáním 
na pravé tlačítko myši v agendě PŘEHLED DOTINFO v části Přehled dotací. Funkcí Přidat je vyvoláno okno Přehled DotInfo – zadání nového 

 
Obrázek 12 – okno Přehled DotInfo – zadání nového  
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Pro správné vytvoření a následné uložení dotace je nutné vyplnit všechny povinné položky 
v okně Přehled DotInfo – zadání nového. 
 
• Kód IS – Tato položka není editovatelná, obsahuje kód zdrojového systému 

• Identifikátor dotace – Povinná položka, jednoznačný identifikátor tak, jak je uveden ve 

zdrojovém EISu. 
• Evidenční číslo dotace – Nepovinná položka, jednoznačný identifikátor dotace tak, jak je 

uveden ve zdrojovém EISu v okamžiku schválení žádosti o dotaci. 
• Zveřejnění – Nepovinná položka, datum možného zveřejnění dotace. 

• Název dotace – Povinná položka, obsahuje popis názvu dotace.  

• Využití dotace – Nepovinná položka, obsahuje popis využití dotace.  

• Účel dotace – Nepovinná položka, obsahuje popis účelu dotace. 

• Dotace-NFV – Povinná položka, obsahuje kód pro rozlišení, zda se jedná o dotaci nebo 

návratnou finanční výpomoc. 
• Forma financování dotace – Nepovinná položka, obsahuje formu financování dotace. Zda je 

dotace ExAnte, ExPost nebo Kombinovaná. 
• Schválená částka – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Požadovaná 

částka. Obsahuje schválenou částku dotace nebo poskytovanou částku nebo částku, do jejíž 
výše může být dotace poskytnuta.  

• Požadovaná částka – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Schválená 

částka. Obsahuje požadovanou částku dotace. 

• Rok zahájení – Nepovinná položka, obsahuje rok zahájení realizace dotace.  

• Rok ukončení – Nepovinná položka, obsahuje rok ukončení realizace dotace.  

• Lhůta dosažení účelu – Nepovinná položka, obsahuje lhůtu, v níž má být tohoto účelu 

dosaženo. 
• Dosažení stanoveného účelu – Nepovinná položka, obsahuje lhůtu, v níž má být stanoveného 

účelu dosaženo.  
• Lhůta pro navrácení – Položka je povinná v případě, že jde o Návratnou finanční výpomoc 

u dotace je tato položka needitovatelná. Obsahuje lhůtu pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků. 

• Měna – Povinná položka, obsahuje kód měny poskytované dotace. 

• Datum podání žádosti – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Datum 

vydání rozhodnutí. Obsahuje datum podání žádosti o dotaci.  
• Datum vydání rozhodnutí – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Datum 

podání žádosti. Obsahuje datum vydání rozhodnutí o dotaci.  
• Poznámka – Nepovinná položka, obsahuje poznámku vztahující se k dotaci. 

• Povinnosti a podmínky – Nepovinná položka, obsahuje podmínky, které musí účastník dodržet 

v souvislosti s použitím dotace. 
• Kód obce z RÚIAN – Nepovinná položka, obsahuje kód obce z RÚIAN, ve které se realizuje 

dotace.  
• Název obce – Nepovinná položka obsahuje název obce, ve které se realizuje dotace. 

• Kód části obce – Nepovinná položka, obsahuje kód části obce. 

• Název části obce – nepovinná položka, obsahuje popis názvu části obce z RÚIAN. 

• Kód LAU – Nepovinná položka, obsahuje kód LAU z ČSÚ. 
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• Liniová stavba – Povinná položka, obsahuje označení dotace, zda se jedná o liniovou stavbu, 

či nikoliv.  
• Kód agendy – Nepovinná položka, obsahuje popis kódu agendy. 

• Vložil – Tato položka není editovatelná, obsahuje popis uživatele, který žádost o dotaci vložil 

do IS.  
• Středisko uživatele – Tato položka není editovatelná, obsahuje popis střediska uživatele, 

který žádost o dotaci vložil do IS.  
• Zadal uživatel – Tato položka není editovatelná, obsahuje přihlašovací jméno uživatele, který 

žádost o dotaci vložil do IS. 
 
Po vyplnění všech povinných položek uživatel vytvořenou žádost o dotaci uloží funkcí Uložit. Po 
uložení vytvořené dotace, nebo návratné finanční výpomoci se uživateli zobrazí okno 
Poskytovatel dotace. 

3.2.1 Poskytovatel dotace 
Okno Poskytovatel dotace se uživateli otevře automaticky po uložení vytvořené dotace, nebo 
návratné finanční výpomoci. Uživatel poté může informace o poskytovateli zkontrolovat, 
případně opravit. Toto okno je možné dále spustit vyvoláním nabídky funkcí nad danou dotací, 
nebo návratnou finanční výpomocí, konkrétně funkcí Poskytovatel.  

 
Obrázek 13 – okno Poskytovatel dotace  

• IČ – Povinná položka, obsahuje identifikační číslo poskytovatele.  

• Název OS – Povinná položka, obsahuje název organizační složky. 
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• Kód finančního místa – Nepovinná položka, obsahuje kód finančního místa z číselníku 

finančních míst IISSP. 
• Kód obce – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka PSČ. Obsahuje kód obce 

z RÚIAN, ve které sídlí poskytovatel dotace.  
• PSČ – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Kód obce. Obsahuje poštovní 

směrovací číslo. 
• Název obce – Povinná položka, obsahuje název obce z RÚIAN, ve které bydlí poskytovatel 

dotace. 
• Název části obce – Nepovinná položka, obsahuje název části obce z RÚIAN. 

• Ulice – Nepovinná položka, obsahuje ulici, ve které sídlí poskytovatel dotace. 

• Číslo popisné – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Číslo evidenční. 

Obsahuje číslo popisné sídla poskytovatele dotace.  
• Číslo orientační – Nepovinná položka, obsahuje číslo orientační sídla poskytovatele dotace. 

• Číslo evidenční – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Číslo popisné. 

Obsahuje číslo evidenční sídla poskytovatele dotace.   
• Doručovací pošta – Povinná položka, obsahuje doručovací poštu sídla poskytovatele dotace.  

 
Po vyplnění všech povinných položek uživatel funkcí Uložit, vytvořeného poskytovatele uloží. 
Po uložení poskytovatele, nebo návratné finanční výpomoci se uživateli zobrazí okno Účastník 
dotace. 
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3.2.2 Účastník dotace 
Okno Účastník dotace se uživateli otevře automaticky po uložení vytvořené dotace, nebo 
návratné finanční výpomoci. Účastník je osoba, která žádá o dotaci, případně osoba, které bude 
dotace posléze poskytnuta. Účastníka je možné dále přidat v agendě PŘEHLED DOTINFO 
vyvoláním nabídky funkcí nad danou dotací, po stisknutí pravého tlačítka myši. V této nabídce 
uživatel zvolí funkci Účastník, poté se zobrazí okno Účastník dotace. 

 
Obrázek 14 – okno Účastník dotace 

Důležité! Pro správné vytvoření a následné uložení účastníka je nutné vyplnit všechny 
povinné položky v okně Účastník dotace. 

• Právnická osoba – Povinná položka, obsahuje identifikaci osob. 
• Kód státu – Povinná položka, obsahuje kód státu.  
• IČ – Položka je povinná v případě, že účastník je právnickou osobou, pokud je účastník 

fyzická osoba, položka je nepovinná. Obsahuje identifikační číslo účastníka dotace.  
• IČ zahraničí – Nepovinná položka, obsahuje identifikační číslo zahraničního účastníka dotace.  
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• Obchodní jméno – Položka je povinná v případě, že účastník je právnickou osobou, pokud je 
účastník fyzická osoba položka není editovatelná. Obsahuje obchodní jméno organizace 
účastníka dotace.  

• DIČ – Nepovinná položka, obsahuje daňové identifikační číslo účastníka dotace.  
• RČ – Položka je povinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník právnická 

osoba, není položka editovatelná. Obsahuje rodné číslo účastníka dotace. 
• Datum narození – Položka je povinná v případě, že účastník je fyzická osoba, je-li účastník 

právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje datum narození účastníka dotace.  
• Jméno – Položka je povinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník 

právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje jméno účastníka dotace.  
• Příjmení – Položka je povinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník 

právnická osoba. není položka editovatelná. Obsahuje příjmení účastníka dotace. 
• Titul před – Položka je nepovinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník 

právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje titul před jménem účastníka dotace. 
• Titul za – Položka je nepovinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník 

právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje titul za jménem účastníka dotace. 
• Datum vzniku – Položka je nepovinná v případě, že účastník je právnická osoba, pokud je 

účastník fyzická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje datum vzniku právnické osoby.  
• Datum zániku – Položka je nepovinná v případě, že účastník je právnická osoba, pokud je 

účastník fyzická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje datum zániku právnické osoby. 
• Datum zápisu – Položka je nepovinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je 

účastník právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje datum zápisu fyzické osoby – 
podnikatele do evidence.  

• Datum výmazu – Položka je nepovinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je 
účastník právnická osoba, není položka editovatelná. Obsahuje datum výmazu fyzické osoby 
– podnikatele z evidence. 

• PSČ – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Kód obce. Obsahuje poštovní 
směrovací číslo.  

• Doručovací pošta – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Název obce. 
Obsahuje doručovací poštu účastníka dotace. 

• Kód obce – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka. Obsahuje kód obce 
z RÚIAN.  

• Název obce – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Doručovací pošta. 
Obsahuje popis názvu obce.  

• Ulice – Nepovinná položka, obsahuje ulici, ve které sídlí účastník dotace.  
• Číslo popisné. – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Č.e. Obsahuje číslo 

popisné sídla účastníka dotace.  
• Číslo orientační. – Nepovinná položka, obsahuje číslo orientační sídla účastníka dotace. 
• Číslo evidenční. – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Č.p. Obsahuje číslo 

evidenční sídla účastníka dotace. 
• Kód LAU  – Povinná položka, obsahuje kód LAU z ČSÚ. 
• Kód právní formy – Nepovinná položka, obsahuje kód právní formy.  
• Kód kraje – Nepovinná položka, obsahuje kód kraje.  
• Název kraje – Nepovinná položka, obsahuje název kraje.  
• Kód VÚSC – Nepovinná položka, obsahuje kód území vyššího právního celku z RÚIAN. 
• Název VÚSC – Nepovinná položka, obsahuje název území vyššího právního celku z RÚIAN. 
• Kód okresu  – Nepovinná položka, obsahuje kód okresu.  
• Název okresu – Nepovinná položka, obsahuje název okresu. 
• Kód ORP – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu obce s rozšířenou působností 

z RÚIAN.  
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• Název ORP – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu obce s rozšířenou 
působností z RÚIAN. 

• Kód POU – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu obce s pověřeným obecním 
úřadem z RÚIAN. 

• Název POU – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu obce s pověřeným 
obecním úřadem z RÚIAN. 

• Kód SOP – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu v hlavním městě Praze z RÚIAN. 
• Název SOP – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu v hlavním městě Praze 

z RÚIAN. 
• Kód MOP – Nepovinná položka, obsahuje kód území městského obvodu v hlavním městě 

Praze z RÚIAN. 
• Název MOP – Nepovinná položka, obsahuje název území městského obvodu v hlavním městě 

Praze z RÚIAN. 
• Kód MOMC – Nepovinná položka, obsahuje kód území městského obvodu a městské části 

územně členěného statutárního města z RÚIAN.  
• Název MOMC – Nepovinná položka, obsahuje název území městského obvodu a městské 

části územně členěného statutárního města z RÚIAN. 
• Kód části obce – Nepovinná položka, obsahuje kód části obce z RÚIAN. 
• Název části obce – Nepovinná položka, obsahuje název části obce z RÚIAN. 
• Kód reg. soudrž. – Nepovinná položka, obsahuje kód regionu soudržnosti z RÚIAN. 
• Název reg. soudrž. – Nepovinná položka, obsahuje název regionu soudržnosti z RÚIAN. 
• Kód nadř. okresu – Nepovinná položka, obsahuje kód nadřazeného okresu obci z RÚIAN. 
• Kód statusu obce – Nepovinná položka, obsahuje kód statutu obce z RÚIAN. 
 
Po vyplnění všech povinných položek uživatel funkcí Uložit, vytvořeného účastníka uloží. 
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3.2.3 Přidání přílohy 
Další částí žádosti o dotaci je přidání přílohy. Uživatel musí přiložit k žádosti vždy podklady, na 
jejichž základě bude žádost o dotaci posuzována. Velikost jednotlivých příloh je maximálně 
10MB. Uživatel vyvolá nabídku funkcí poklepáním na pravé tlačítko myši, z nabídky vybere 
funkci Přidat přílohu. Poté se otevře okno Příloha. 

 
Obrázek 15 – okno Příloha 

• Pořadové číslo přílohy – Nepovinná položka, obsahuje pořadové číslo přílohy, zadané 
uživatelem. Pokud uživatel pořadové číslo nevyplní, systém automaticky vygeneruje číslo, 
další čísla příloh se ukládají systémem jako souvislá spojitá řada.  

• Název souboru – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Odkaz na dokument. 
Obsahuje název a formát přiloženého souboru.  

• Předmět souboru – Povinná položka, obsahuje velmi stručný popis obsahu dokumentu. 

• Anotace – Nepovinná položka, obsahuje anotaci přiloženého dokumentu.  

• Datum zveřejnění – Nepovinná položka, obsahuje datum zveřejnění přílohy – tedy datum, kdy 
může být příloha zveřejněna.  

• Datum podpisu – Nepovinná položka, obsahuje datum podpisu přiloženého dokumentu.  

• Datum účinnosti – Nepovinná položka, obsahuje datum účinnosti přiloženého dokumentu.  

• Ukončení platnosti – Nepovinná položka, obsahuje datum ukončení platnosti přiloženého 
dokumentu.  

• Odkaz na dokument – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Název souboru.  
 

Po vyplnění všech povinných položek uživatel funkcí Uložit, připojenou přílohu uloží. 
 



AGENDA PŘEHLE D DOTI NFO 

 SYSCOM SOFTW ARE SPOL.  S  R.O.  17  

3.2.4 Přidání jedné přílohy více dotacím 
Tato funkce umožňuje přiložit stejnou přílohu k více žádostem. Uživatel vybere (označí klávesou 
Ctrl nebo Shift) žádosti, ke kterým se příloha vztahuje a vyvolá nabídku funkcí poklepáním na 
pravé tlačítko myši. Z nabídky vybere funkci Přidat jednu přílohu více dotacím. Poté se 
otevře okno Hromadná příloha. 

 
Obrázek 16 - okno Hromadná příloha 

• Pořadové číslo přílohy –Položku nelze vyplnit, systém ji automaticky vygeneruje. Další čísla 
příloh se ukládají systémem jako souvislá spojitá řada.  

• Název souboru – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Odkaz na dokument. 
Obsahuje název a formát přiloženého souboru.  

• Předmět souboru – Povinná položka, obsahuje velmi stručný popis obsahu dokumentu. 

• Anotace – Nepovinná položka, obsahuje anotaci přiloženého dokumentu.  

• Datum zveřejnění – Nepovinná položka, obsahuje datum zveřejnění přílohy – tedy datum, kdy 
může být příloha zveřejněna.  

• Datum podpisu – Nepovinná položka, obsahuje datum podpisu přiloženého dokumentu.  

• Datum účinnosti – Nepovinná položka, obsahuje datum účinnosti přiloženého dokumentu.  

• Ukončení platnosti – Nepovinná položka, obsahuje datum ukončení platnosti přiloženého 
dokumentu.  

• Odkaz na dokument – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Název souboru.  
 

Po vyplnění všech povinných položek uživatel funkcí Uložit, připojenou přílohu uloží. 
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3.2.5 Osoba dotace 
Osobu dotace uživatel vyplní spuštěním funkce Přidat osobu v agendě PŘEHLED DOTINFO 
poklepáním na pravé tlačítko myši nad vybranou dotací. 

Obrázek 17 – okno Osoba dotace 

• Osoba – Povinná položka, obsahuje kód vztahu osoby k účastníkovi. Z rozbalovacího menu 
je možné vybrat hodnotu 1 – 5 (1 - osoba jednající jménem účastníka, 2 - osoba s podílem 
v této právnické osobě účastníka, 3 - osoby, v nichž má účastník podíl, 4 - osoby, které jsou 
s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání prospěch, 5 - seznam FO 
a PO placených z prostředků poskytnutých ze SR). 

• Kód státu – Povinná položka, obsahuje kód státu.  
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• Právnická osoba – Položka je povinná pouze v případě, že je položka Osoba vyplněna jako 5- 
seznam FO a PO placených z prostředků poskytnutých ze SR, v ostatních případech je 
nepovinná. Obsahuje identifikaci osob.  

• Statutární orgán – Položka je povinná pouze v případě, že je položka Osoba vyplněna jako 1- 
osoba jednající jménem účastníka, v ostatních případech je položka needitovatelná. 
Obsahuje uvedení, zda jednající je jako statutární orgán, nebo jedná na základě udělené 
právní moci.  

• Pořadové číslo – Nepovinná položka, obsahuje pořadové číslo osoby v EIS.  

• IČ – Položka je povinná v případě, že osoba je právnickou osobou, pokud je osobou 
fyzickou, je tato položka nepovinná. Obsahuje identifikační číslo osoby.  

• IČ zahraničí – Nepovinná položka, obsahuje zahraniční identifikační číslo osoby.  

• Obchodní jméno – Položka je povinná v případě, že osoba je právnickou osobou, pokud je 
osobou fyzickou, položka není editovatelná. Obsahuje obchodní jméno organizace osoby.  

• DIČ – Nepovinná položka, obsahuje daňové identifikační číslo osoby. 

• Rodné číslo – Položka je povinná v případě, že účastník je fyzická osoba, pokud je účastník 
právnická osoba není položka editovatelná. Obsahuje rodné číslo osoby dotace. 

• Datum narození – Položka je povinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou není položka editovatelná. Obsahuje datum narození osoby dotace.  

• Jméno – Položka je povinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje jméno osoby dotace.  

• Příjmení – Položka je povinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje příjmení osoby dotace. 

• Titul před – Položka je nepovinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje titul před jménem osoby dotace.  

• Titul za – Položka je nepovinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje titul za jménem osoby dotace. 

• Datum vzniku – Položka je nepovinná v případě, že osoba je právnická osoba, pokud je 
osobou fyzickou, není položka editovatelná. Obsahuje datum vzniku právnické osoby.  

• Datum zániku – Položka je nepovinná v případě, že osoba je právnická osoba, pokud je 
osobou fyzickou, není položka editovatelná. Obsahuje datum zániku právnické osoby. 

• Datum zápisu – Položka je nepovinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je osobou 
právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje datum zápisu fyzické osoby – podnikatele 
do evidence.  

• Datum výmazu – Položka je nepovinná v případě, že osoba je fyzická osoba, pokud je 
osobou právnickou, není položka editovatelná. Obsahuje datum výmazu fyzické osoby – 
podnikatele z evidence. 

• PSČ – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Kód obce. Obsahuje poštovní 

směrovací číslo.  
• Doručovací pošta – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Název obce. 

Obsahuje doručovací poštu osoby dotace. 
• Kód obce – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka. Obsahuje kód obce 

z RÚIAN.  
• Název obce – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Doručovací pošta. 

Obsahuje popis názvu obce.  
• Ulice – Nepovinná položka, obsahuje ulici, ve které sídlí osoba dotace.  

• Číslo popisné – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Číslo evidenční. 

Obsahuje číslo popisné sídla osoby dotace.  
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• Číslo orientační – Nepovinná položka, obsahuje číslo orientační sídla osoby dotace. 

• Číslo evidenční – Položka je povinná v případě, že není vyplněna položka Číslo popisné. 

Obsahuje číslo evidenční sídla osoby dotace. 
• Kód LAU  – Povinná položka, obsahuje kód LAU z ČSÚ. 

• Kód právní formy – Nepovinná položka, obsahuje kód právní formy.  

• Podíl – Položka je povinná v případě, že je položka Osoba vyplněna jako 3-osoby, v nichž má 

účastník podíl. Obsahuje výši podílu v procentech. 
• Kód kraje – Nepovinná položka, obsahuje kód kraje.  

• Název kraje – Nepovinná položka, obsahuje název kraje.  

• Kód VÚSC – Nepovinná položka, obsahuje kód území vyššího právního celku z RÚIAN. 

• Název VÚSC – Nepovinná položka, obsahuje název území vyššího právního celku z RÚIAN. 

• Kód okresu – Nepovinná položka, obsahuje kód okresu.  

• Název okresu – Nepovinná položka, obsahuje název okresu. 

• Kód ORP – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu obce s rozšířenou působností 

z RÚIAN.  
• Název ORP – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu obce s rozšířenou 

působností z RÚIAN. 
• Kód POU – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem z RÚIAN. 
• Název POU – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu obce s pověřeným 

obecním úřadem z RÚIAN. 
• Kód SOP – Nepovinná položka, obsahuje kód správního obvodu v hlavním městě Praze 

z RÚIAN. 
• Název SOP – Nepovinná položka, obsahuje název správního obvodu v hlavním městě Praze 

z RÚIAN. 
• Kód MOP – Nepovinná položka, obsahuje kód území městského obvodu v hlavním městě 

Praze z RÚIAN. 
• Název MOP – Nepovinná položka, obsahuje název území městského obvodu v hlavním městě 

Praze z RÚIAN. 
• Kód MOMC – Nepovinná položka, obsahuje kód území městského obvodu a městské části 

územně členěného statutárního města z RÚIAN.  
• Název MOMC – Nepovinná položka, obsahuje název území městského obvodu a městské 

části územně členěného statutárního města z RÚIAN. 
• Kód části obce – Nepovinná položka, obsahuje kód části obce z RÚIAN. 

• Název části obce – Nepovinná položka, obsahuje název části obce z RÚIAN. 

• Kód reg. soudrž. – Nepovinná položka, obsahuje kód regionu soudržnosti z RÚIAN. 

• Název reg. soudrž. – Nepovinná položka, obsahuje název regionu soudržnosti z RÚIAN. 

• Kód nadř. okresu – Nepovinná položka, obsahuje kód nadřazeného okresu obci z RÚIAN. 

• Kód statusu obce – Nepovinná položka, obsahuje kód statutu obce z RÚIAN. 
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3.2.6 Podagenda Přílohy 
Poklepáním na pravé tlačítko myši nad danou dotací v agendě Přehled DotInfo je možné pomocí funkce Přílohy spustit pod agendu Přílohy. 
Podagenda obsahuje přehled příloh přiřazených k dané dotaci. 

Obrázek 18 – podagenda Přílohy 
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3.2.6.1 Přidání přílohy 
K dotaci je možné přikládat neomezený počet příloh. Uživatel přiloží k dotaci přílohu pomocí 
funkce Přidat, poklepáním na pravé tlačítko myši v přehledu příloh.  

3.2.6.2 Oprava přílohy 
Informace o přiložené příloze lze kdykoliv opravit pomocí funkce Opravit v podagendě Přílohy. 
Přílohu není možné nahradit jinou přílohou, pouze je možné upravit datum zveřejnění. 

3.2.6.3 Smazání přílohy 
Smazání přiložené přílohy systém neumožňuje. 

3.2.6.4 Tisk 
Funkcí Tisk v podagendě Přílohy je možné vytisknout přehled připojených příloh. 
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3.2.7 Podagenda Osoby  
Poklepáním na pravé tlačítko myši nad danou dotací v agendě PŘEHLED DOTINFO je možné pomocí funkce Osoby spustit podagendu Osoby. 
Podagenda obsahuje přehled osob přiřazených k dané dotaci. 

 
Obrázek 19 – podagenda Osoby 
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3.2.7.1 Přidání osoby 
Pomocí funkce Přidat v podagendě Osoby je možné přidat další osoby dotace. Funkce je 
vyvolána poklepáním na pravé tlačítko myši v přehledu osob. 

3.2.7.2 Oprava osoby 
Informace o vytvořené osobě lze kdykoliv opravit pomocí funkce Opravit v podagendě Osoby. 
Funkce je vyvolána poklepáním na pravé tlačítko myši nad danou osobou v přehledu osob. 

3.2.7.3 Smazání osoby 
Vytvořená osoba dotace se dá smazat pomocí funkce Smazat. Funkce je vyvolána poklepáním 
na pravé tlačítko myši nad danou osobou v přehledu osob. 

3.2.7.4 Tisk 
Funkcí Tisk v podagendě Osoby je možné vytisknout přehled vytvořených osob. 

3.2.8 Tisk 

Funkcí Tisk v agendě Dotace je možné vytisknout přehled vytvořených dotací. 
 
 


