
Vážená paní,  

Vážený pane, 

 

dovolujeme si Vás oslovit jako Garanta Rozpočtového informačního systému 

Zjednodušené evidence dotací, případně Pověřenou osobu Rozpočtového informačního 

systému Zjednodušené evidence dotací,  nominovaného/nominovanou Vámi zastupovanou 

organizační složkou státu poskytující dotace ze státního rozpočtu.   

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
k 1. lednu 2022, jsou subjekty poskytující dotace ze státního rozpočtu povinny samostatně 
vést jednotlivé dotační akce v rozpočtovém systému Ministerstva financí. Proto MF počínaje 
1. lednem 2022 spouští Rozpočtový informační systém, modul Zjednodušené evidence dotací 
(dále RIS ZED), který spolu s již existujícími moduly EDS/SMVS zajistí procesy a postupy 
vyžadované uvedenou novelou. 

Podrobné informace k procesům, odkazy na příslušnou legislativu a metodické pokyny k RIS 
ZED, postup spuštění RIS ZED, aktivity poskytovatelů dotací pro zajištění přístupu, 
předpoklady pro zahájení předávání informací o poskytovaných dotacích a další nezbytné 
informace budeme průběžně zveřejňovat na stránkách RIS ZED https://www.mfcr.cz/cs/o-
ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci 
(dále webové stránky RIS ZED).  

Základní údaje o RIS ZED, včetně harmonogramu jeho zavádění, již byly poskytovatelům 
dotací distribuovány a rovněž byly zveřejněny (https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2021-12-
07_Informace-k-ZED.pdf).  

V souladu s milníky stanovenými ve výše uvedeném materiálu již MF od všech poskytovatelů 
dotací obdrželo nominace Garantů RIS ZED, Garantů RIS ZED za oblast IT a Pověřené osoby 
RIS ZED.  
 
Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že dalším splněným milníkem je zveřejnění Technického 
manuálu RIS ZED ver. 2.0 na webových stránkách RIS ZED v sekci Technické informace. 
 
K provedení navazujících kroků Vám předkládáme pokyny pro zakládání uživatelů, programů 
a agregačních akcí. 
 
Metodické pokyny pro zakládání uživatelů ZED 

Příprava provozu RIS ZED bude vyžadovat procesní kroky, které je nutné zajistit v součinnosti 

Vámi zastupovaného poskytovatele a MF, zejména nominaci a založení uživatelů RIS ZED 

– pokud Vámi zastupovaný poskytovatel bude využívat uživatelské rozhraní RIS ZED (přímo 

v RIS ZED pracovat, vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Tyto kroky bude za Vaši 

organizaci zajišťovat Pověřená osoba RIS ZED.  

Pro nominaci osob je určen dokument, který je dostupný na adrese 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vzor_Sablona-pro-zalozeni-uzivatele-ZED.xlsx. 

V žádosti o zřízení uživatele je mj. nezbytné uvést požadovanou roli, která má být novému 

uživateli přiřazena. Na úrovni poskytovatelů je zatím možné požádat o jednu z rolí: 

 uživatel s právem zápisu do RIS ZED 

 uživatel s právem do RIS ZED nahlížet 

Pověřená osoba zašle vyplněnou žádost na pracoviště podpory RIS ZED prostřednictvím e-

mailu kc.zed@mfcr.cz. O založení nového uživatele bude pracoviště podpory RIS ZED zpětně 

Pověřenou osobu informovat. 
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Metodické pokyny pro zakládání a změnu programu ZED 

Programem se podle § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále 
jen RP) rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro konkrétní činnosti 
směřující k dosažení stanoveného cíle. 

Program ZED podle § 12 odst. 9. RP zahrnuje dotační neinvestiční akce (§ 3 písm. q) RP), 
případně i dotační investiční akce (§ 3 písm. p) RP) nebo obě tyto akce současně v situaci, 
kdy se jedná o program spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie, dalších výdajů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (upraveno § 13 
odst. 6 RP). V režimu programů ZED jsou evidovány rovněž dotace poskytované dle zvláštních 
předpisů (zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, č. 151/2021 Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci, č. 252/1997 Sb., o zemědělství). 

Programy ZED nejsou schvalovány vládou nebo Ministerstvem financí podle § 13 odst. 2 RP, 
tzn. rozpočtová pravidla nevyžadují vypracování dokumentace programu.  

Programy a agregační akce budou v pilotním režimu zakládány výhradně administrátorem 
(pracovníkem MF) na základě žádosti Pověřené osoby RIS ZED. Šablona pro založení a 
změnu programu v RIS ZED je dostupná na webových stránkách věnovaných RIS ZED 
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Vzor_Sablona-pro-zalozeni-programu-ZED.xlsx 
Vyplněná žádost se e-mailem zasílá na pracoviště podpory RIS ZED kc.zed@mfcr.cz. 

Pověřená osoba pro RIS ZED je nominována poskytovatelem pro všechny programy ZED, 
případně pro vymezenou oblast programů.  

Programy se v RIS ZED zakládají buď jako samostatně sledované programy, nebo jako 
programy typu zásobník akcí. 
 
Samostatně sledovaný program v ZED 
V případě, kdy se jedná o samostatně sledovaný program (např. operační program), bude 
tento program odpovídat programu ZED, tzn. pro tento program, nebude poskytovatel v RIS 
ZED zakládat více programů. 

Program typu zásobník akcí v ZED 
V případě, kdy se nejedná o samostatně sledovaný program a není možné množinu dotací 
(akcí) ohraničit (např. strategickým dokumentem), může poskytovatel při zakládání programu 
vycházet z: 

 organizačního členění poskytovatele (odbor, oddělení atp.),  

 věcného zaměření dotací (dotace na podporu zaměstnanosti, dotace na výzkum atp.). 

Vyplněná žádost pro založení a změnu programu v RIS ZED musí obsahovat: 

 Kapitolu státního rozpočtu, 

 Poskytovatele, 

 Kód programu (kód programu nutno vyplnit pouze při změně programu, při zakládání 
programu v RIS ZED je kód programu generován automaticky),  

 Název programu, 

 Platnost od – Platnost do (doporučená doba realizace programu ZED je 10 let), 

 Středisko (středisko určuje rozsah viditelnosti – přístupu uživatele na data daného 
poskytovatele v RIS ZED. V pilotním režimu se doporučuje střediska nastavovat podle 
programů ZED, tzn. konkrétní uživatel má středisko nastaveno na jeden program ZED, 
na více programů ZED nebo na všechny programy ZED daného poskytovatele), 

 Výčet agregačních akcí (agregační akce je blíže nespecifikovaná rezerva pro 
udržování finančních prostředků programu ve výši návrhu rozpočtu nebo schváleného 
rozpočtu v přípravě nebo v realizaci rozpočtu. S každým programem ZED vznikne 
automaticky jedna agregační akce, v případě zájmu o založení dalších agregačních 
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akcí je nutno o jejich založení požádat prostřednictvím emailové adresy 
kc.zed@mfcr.cz),  

 Cíl (cíl specifikuje konkrétní důvod realizace programu, textové pole Cíl je v RIS ZED 
omezeno na 255 znaků).  

Organizační a komunikační podmínky 

Příprava a řízení pilotního provozu, stejně jako všechny ostatní oblasti spojené se 
spuštěním  RIS ZED budou předmětem komunikace, kterou budeme na poskytovatele 
směřovat prostřednictvím odborných Garantů a Pověřených osob RIS ZED.  

Seznamy Garantů a Pověřených osob spravuje MF. 

Garant RIS ZED pro oblast IT bude průběžně informován o technických a organizačních 
činnostech souvisejících s postupným nastavováním RIS ZED.  

Procesní kroky související se založením programů a agregačních akcí, stejně jako nominace 
uživatelů RIS ZED, bude-li Vámi zastoupený poskytovatel využívat uživatelské rozhraní RIS 
ZED, budou v kompetenci určených Pověřených osob RIS ZED.  

Informace o dopadech a změnách v rámci provozu IISSP budou dále distribuovány 
prostřednictvím příslušných Garantů IISSP. 

Úplný soubor informací bude také zveřejňován prostřednictvím webových stránek jednotlivých 
systémů, a to:  

 https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-
financovani/zjednodusena-evidence-dotaci pro oblast RIS ZED 

 https://www.statnipokladna.cz pro oblast IISSP (v případě dopadů RIS ZED do modulů 
IISSP). 

S případnými dotazy kontaktujte pracoviště podpory RIS ZED prostřednictvím e-mailu 
kc.zed@mfcr.cz. 

Předem děkujeme za Vaši osobní pozornost, kterou této problematice věnujete, a součinnost, 
kterou nám budete poskytovat. 

 

S pozdravem      

Tým komunikace RIS ZED 

Rozdělovník: 

Příjemce: Garant RIS ZED 

Pověřená osoba RIS ZED 

Na vědomí: Garant RIS ZED za IT 

Garant IISSP za RIS RE 

Garant IISSP za RIS PR 

Garant IISSP za oblast IT – aplikace 

Garant IISSP za oblast IT - infrastruktura 

Odvětvové odbory MF 

Zveřejnění na webových stránkách RIS ZED 
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