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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážená paní,  

Ministerstvu financí byla dne 6. srpna 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

„dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací ohledně podílů dotací (v rozdělení na 
zdroje EU a národní finanční prostředky) na výdajích státního rozpočtu ČR za rok 2020 
a 2019 v Kč. Prosím o rozdělení na účelové a neúčelové dotace a rozdělení podle 
příslušných kapitol státního rozpočtu. Je-li možné provést i vyčíslení dle jednotlivých 
dotačních programů, prosím o uvedení příslušných částek.“ 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že disponuje souhrnnými údaji za 
státní rozpočet ve struktuře, kterou upravuje vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. Vyhláška v druhovém členění výdajů však místo pojmu dotace používá termín 
transfery, které ovšem zahrnují i platby, které pravděpodobně neodpovídají Vašemu 
požadavku na vyčíslení dotací. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 
znění pozdějších předpisů, navíc nezná pojmy účelové a neúčelové dotace. Ust. § 3 
písm. a) tohoto zákona definuje dotaci jako prostředky poskytnuté na stanovený účel. 

Z výše uvedených důvodů a možností, které poskytuje informační systém státní 
pokladny, Vám poskytujeme ze státního rozpočtu ty výdaje, které jsou označeny 
specifikací dle hlediska EDS (Evidenční dotační systém) - tyto výdaje byly rozděleny 
dle kapitol a zdrojů, jak požadujete. Přiložen je i detailní přehled podle jednotlivých 
dotačních titulů. Nutno dodat, že uvedené výdaje představují investiční dotační akce 
státu včetně neinvestičních souvisejících výdajů. Neobsahují tedy dotace, které jsou 
svojí podstatou výhradně neinvestiční. 

Současně Vám doporučujeme navštívit Registr dotací (IS ReD) 
https://red.financnisprava.cz/, který eviduje informace o poskytnutých dotacích ze 
státního rozpočtu.“ Bližší pohled na výdajovou stranu rozpočtu podává i informační 
systém Monitor spravovaný Ministerstvem financí https://monitor.statnipokladna.cz/. V 
případě detailnějších dotazů své případné další dotazy prosím směřujte na gestory 
dotačních programů, tj. správce kapitol. 

S pozdravem 
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