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Povinnost zveřejňovat veškeré 
dokumenty a údaje, které jsou rozhodné 

pro poskytování dotací a NFV
M. Pejša a kolektiv pracovníků SSW



Sekce: Ministerstvo>Informační zdroje>DotInfo

Informace o DOTINFO na stránkách MF



Legislativní dopady zákona č. 171/2012 Sb. na kapitoly

� § 18a odstavce 1„Poskytovatel je povinen zajistit úplnost 
dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení 

dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu
v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo 

sdělením ve Finančním zpravodaji“

� § 18a odstavce 3„Vychází-li poskytovatel při rozhodování
o dotacích a návratných finančních výpomocích z údajů, které 

jejich původce podává ústně, musí zajistit jejich záznam tak, aby 

mohly být zveřejněny na internetových stránkách“

� § 18a odstavce 4„Dokumenty a údaje se zveřejňují tak, aby bylo 
zřejmé, kdo je kdy komu předložil a v jaké souvislosti. Informaci 

o tom předá ministerstvu poskytovatel. Opakující se dokumenty
a údaje se zveřejňovat nemusejí, ale stačí uvést na ně odkaz“ 



Legislativní dopady zákona č. 171/2012 Sb. na MF

� § 18a odstavce 1„ve formátu, který stanoví ministerstvo“

Ministerstvo formát zveřejňuje na stránkách www.mfcr.cz

� § 18a odstavce 1 a 6„veškeré dokumenty a údaje…“ 
„Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových 
stránkách.“ „Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se 

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na 

internetových stránkách trvá po dobu alespoň 10 let“ 

MF informace zveřejňuje na https://www.dotinfo.cz/

� § 18a odstavce 5- „Ministerstvo správnost ani úplnost 
dokumentů a údajů, které od poskytovatele převzalo ke 

zveřejnění, neprověřuje“



Co podle zákona č. 171/2012 Sb. zveřejňovat?

� § 18a odstavce 1„Poskytovatel předává ministerstvu veškeré 
dokumentya údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které 
jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu 

na to, jaké osoby jsou jejich původci.“

� Doporučení MF č.j.MF-86253/2012/11 k problematice 
zveřejňování je na stránkách (www.mfcr.cz), jde především o tyto 
dokumenty:
� Žádosti o dotace včetně příloh, výzvy k doplnění žádostí nebo jejich přílohy.

� Doplnění žádostí a jejich přílohy, Záznamy o rozhodování o žádostech, 
například zápisy nebo záznamy z porad…

� Vyrozumění o zamítnutí žádostí, Rozhodnutí nebo Smlouvy o poskytnutí
a použití dotací, Změny rozhodnutí nebo Dodatky smluv.

� Související dokumenty např. předpisy poskytovatelů, usnesení vlády, atd.



Jaké údaje se zveřejnuje na informačním 
portálu DotInfo (Informace o dotacích)

www.dotinfo.cz



Na portálu DotInfo jsou zveřejněny tyto údaje

� Poskytovatel dotace (zák. č. 218/2000 Sb. § 14 údaje podle odstavce 4 
písm. b)

� název a adresa poskytovatele,

� Příjemce dotace (zák. č. 218/2000 Sb. § 14 údaje podle odstavce 4 písm. a) 

� jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

bylo-li přiděleno, a adresa trvalého pobytu, je-li příjemce dotace 

nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou;

� je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo;

� název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, je-li příjemce 

dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou; 



Na portálu DotInfo jsou zveřejněny tyto údaje II.
� Základní informace o Žádosti, nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nebo návratné finanční výpomoci - zákon č. 218/2000 Sb. § 14 údaje 
podle odstavce 3 písm. b) až e) odstavce 4, písm. c) až k) 

� Částka
� požadovaná částka,

� poskytovaná částka nebo částka, do jejíž výše může být dotace nebo 

návratná finanční výpomoc poskytnuta,

� u dotací a návratných finančních výpomocí, jejichž součástí jsou 

peněžní prostředky podle § 44 odst. 2 písm. b), d), f) nebo h), 

částka těchto prostředků (§ 44 odst. 6). 

� Účel dotace
� účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

použít,

� nebo účel, na který je poskytovaná částka určena.



Na portálu DotInfo jsou zveřejněny tyto údaje III.

� Informace o identifikaci osob - je-li žadatel právnickou 

osobou, informace 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 informace o výši tohoto podílu, 

4. osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z 

jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od 

prospěchu, který by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných 

obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek.

5. seznam fyzických a právnických osob placených z prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu, na které se nevztahuje zákon 

o veřejných zakázkách.



Na portálu DotInfo jsou zveřejněny tyto údaje IV.

� Lhůta pro dosažení účelu
� lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo,

� nebo lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.

� Lhůta pro navrácení
� u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých 

peněžních prostředků a částky jednotlivých splátek. 

� Datum
� den podání žádosti, nebo den vydání rozhodnutí.

� Povinnosti a podmínky
� případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím 

dotace nebo návratné finanční výpomoci splnit,

� ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace 

nebo návratné finanční výpomoci plní a jejichž nedodržení není 

neoprávněným použitím podle § 3 písm. e). 



Zpracování dokumentů o dotacích probíhá v různých 
Informačních Systémech rezortu

• Pravidla pro podání 
žádosti

• Podané žádosti

• Doplněné žádosti

web na žádosti
např. BENE-FILL

• Zápisy, nebo 
záznamy z porad

• Vyrozumění 
o zamítnutí žádostí

Elektronická 
spisová služba

• Rozhodnutí
o poskytnutí dotací

• Závěrečné 
vyhodnocení

Evidence dotací  
na MF - EDS

• Smlouvy
o poskytnutí dotace

• Dodatky smluv

• Předpisy 
poskytovatele

Ekonomické IS 
EKIS

Nutnost zavedení ID
Identifikačního čísla Dotace



Identifikační číslo Dotace

ID

www.dotinfo.cz











Přihlášení se do aplikace DotInfo

Manuální

pořízení informací 

https://www.dotinfo.cz



Co je nutné udělat, než se přihlásím do aplikace

� Na adresy Petr.Vais@mfcr.cz, DotInfo@mfcr.cz napsat 
požadavek na založení uživatele aplikace

� K žádosti připojit tyto informace:

� Jméno, Příjmení, číslo kapitoly

� Označení poskytovatele (Kód IS poskytovatele dotace)

� E-mail a telefon uživatele, nebo tyto kontakty za pověřenou 

osobu dané kapitoly

� Používat pouze internetový prohlížeč Microsoft Internet 
Explorer (ver. 6 a vyšší)

� V PC nainstalovat systémovou komponentu MS .NET 
Framework v 4.0



Co je nutné udělat, než se přihlásím do aplikace II.

� V internetovém prohlížeč Microsoft Internet Explorer, do 
seznamu důvěryhodných serverů přidat adresu serveru 
https://www.dotinfo.cz

Pokud nemáte aktivní hlavní 
nabídku použijte klávesovou 

zkratku ALT+X



Co je nutné udělat, než se přihlásím do aplikace III.

Vyberte záložku 
Zabezpečení



Co je nutné udělat, než se přihlásím do aplikace IV.

Vyberte položku 
Důvěryhodné 

servery

Zvolte funkci Weby



Co je nutné udělat, než se přihlásím do aplikace V.

Vložte adresu 
https://www.dotinfo.cz

Zvolte funkci Přidat



























Dotazy, případně doplnění ke 
zveřejňování? 

V pracovní dny od 8:00 do 16:30

Konzultant implementace – Lucie Pospíšilová

Vedoucí modulu – Tomáš Pavelka

Pracovníci uživatelského servisu – Veronika Pecková

Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857

e-mail: eds.hotline@ssw.cz; eds_tym@ssw.cz



V pracovní dny od 8:00 do 16:30

Konzultant implementace – Lucie Pospíšilová

Vedoucí modulu – Tomáš Pavelka

Pracovníci uživatelského servisu – Veronika Pecková

Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857

e-mail: eds.hotline@ssw.cz; eds_tym@ssw.cz

Děkuji za pozornost


