
"Žádám o poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015  
z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 ministerstvem financí a jim zřizovanými 
organizacemi. Zároveň žádám o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů 
vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu  
z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 s informací o názvu příjemce a jeho IČ (pokud 
 je dostupné), poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace." 
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 V Praze dne  24.10. 2016 

 Č. j.: MF-33228/2016/10-7/1875 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 30. září 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádal jste o poskytnutí informací v následujícím znění: 
 
"Žádám o poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015  
z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 ministerstvem financí a jim zřizovanými 
organizacemi. Zároveň žádám o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů 
vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu  
z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 s informací o názvu příjemce a jeho IČ (pokud 
 je dostupné), poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace: 
 

Z rozpočtu ministerstva, kapitoly 312, je každoročně poskytována pouze dotace  na 
činnost Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen "RVDA"). RVDA byla zřízena 
zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. V roce 
2015 byla na její činnost poskytnuta dotace ve výši 7.850 tis. Kč. 
 

V rámci rozpočtové kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa) spravuje ministerstvo 
programy č. 29821 a 29822, v rámci kterých jsou v současnosti finanční prostředky 
uvolňovány jen individuálně na základě rozhodnutí ministerstva. V roce 2015 se jednalo o 
tyto obce: Brandýs nad Labem (16 020 tis. Kč), Hrabyně (6 669 tis. Kč), Milovice (52 109 tis. 
Kč). 

 
V rámci programu 29821 je aktivní pouze podprogram 298213. Veškeré nezbytné 

informace o dotacích v rámci podprogramu jsou uveřejněny na webových stránkách 
ministerstva (http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-
kapitoly-vps/podprogram-29821300), kde je vyvěšena tabulka s přehledem poskytnutých 
dotací podle let (výzev). Z uvedeného výčtu lze vytvářet přehledy dle libovolných kritérií. Pro 
požadovaný rok se jedná konkrétně o II. výzvu. 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-kapitoly-vps/podprogram-29821300


V rámci kapitoly 397 (Operace státních finančních aktiv) se finanční prostředky také 
poskytují pouze individuálně na základě rozhodnutí ministerstva. V roce 2015 se jednalo o 
tyto obce: Břestek (1 329 tis. Kč), Tupesy (1 633 tis. Kč), Zlechov (2 038 tis. Kč). 

 
Rozpočtová kapitola 396 (Státní dluh) není poskytovatelem dotací.  
 

 Závěrem dodáváme, že informace o poskytnutých dotacích jsou pravidelně 
zveřejňovány na webových stránkách informačních systému CEDR a DOTINFO. 
 
 


