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•• ČR poskytuje dotace z národních zdrojů ČR poskytuje dotace z národních zdrojů na na 
projekty, které nelze podpořit z peněz EUprojekty, které nelze podpořit z peněz EU, v , v 
rámci tzv. národních dotačních programůrámci tzv. národních dotačních programů..

•• Podporu poskytují jednotlivá ministerstva na Podporu poskytují jednotlivá ministerstva na 
základě základě směrnic směrnic a vyhlášek vycházejících ze a vyhlášek vycházejících ze 
zákona 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).zákona 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).

•• Evidovat Evidovat v programovém financování investiční v programovém financování investiční 
dotacedotace je povinností ze zákona o rozpočtových  je povinností ze zákona o rozpočtových 
pravidlech §12 pravidlech §12 odstavec (3) 218/2000 odstavec (3) 218/2000 SbSb..

Proč Proč se se národní národní dotace dotace evidovat evidovat v v 
EDS/SMVSEDS/SMVS



•• MF nastavilo MF nastavilo jednotný jednotný procesní model procesní model 
poskytování výdajů a dotací státuposkytování výdajů a dotací státu. Jednotné . Jednotné 
předpisy (zákon, vyhláška, pokynpředpisy (zákon, vyhláška, pokyn). ). 

•• Proto stát Proto stát financuje jednotný obslužný software.financuje jednotný obslužný software.  
•• Je to hospodárnější, než když si Je to hospodárnější, než když si rezorty rezorty a státní a státní 

fondy financují řadu systémů s totožnými či fondy financují řadu systémů s totožnými či 
obdobnými funkcionalitamiobdobnými funkcionalitami..

•• Aplikace EDS/SMVS Aplikace EDS/SMVS je je rezortům rezortům poskytována z poskytována z 
MF bezplatně, jako jediná je zakotvena v MF bezplatně, jako jediná je zakotvena v 
legislativě (zákon o rozpočtových pravidlech) legislativě (zákon o rozpočtových pravidlech) a je a je 
integrovanou součástí systému Státní pokladny.integrovanou součástí systému Státní pokladny.

Proč Proč se se národní národní dotace dotace evidovat evidovat v v 
EDS/SMVSEDS/SMVS



•• Podání žádostí některé Podání žádostí některé rezorty rezorty řeší „řeší „svépomocísvépomocí““
•• Různé verze formulářů (Různé verze formulářů (Excel, WordExcel, Word, , Form602, PDFForm602, PDF))
•• Případně webová aplikace (online sběr dat)Případně webová aplikace (online sběr dat)

•• Následně probíhá administrace na rezortuNásledně probíhá administrace na rezortu
•• Přepisování dat Přepisování dat do EKIS, EDS/SMVS (IISSP), CEDR, do EKIS, EDS/SMVS (IISSP), CEDR, 

DotInfoDotInfo
•• Komunikují s žadatelem Komunikují s žadatelem pomocí pošty (spisové pomocí pošty (spisové 

služby), datových schránek, e-mailem, telefonicky, služby), datových schránek, e-mailem, telefonicky, 
atd...atd...

••   Realizace projektuRealizace projektu
•• Kontrola realizovaných opatření, žádosti o platbu, Kontrola realizovaných opatření, žádosti o platbu, 

platba...platba...

Administrace žádostí NDP v ČRAdministrace žádostí NDP v ČR



Ukázky několika formulářů pro žadatele I.Ukázky několika formulářů pro žadatele I.



Ukázky několika formulářů pro žadatele II.Ukázky několika formulářů pro žadatele II.



Ukázky několika formulářů pro žadatele III.Ukázky několika formulářů pro žadatele III.



•• Různé verze formulářů (Různé verze formulářů (Word, PDF, Excel, Word, PDF, Excel, 
Form602Form602))
•• Nekompatibilita s různými verzemi OSNekompatibilita s různými verzemi OS, MS Office , MS Office 

2010, 2013, 2016,2010, 2013, 2016,  atdatd……))
•• Jakákoliv Jakákoliv změna výzvy změna výzvy => nový => nový formulář formulář => => 100% 100% 

budou budou žadatelé (po nějakou dobu) posílat žadatelé (po nějakou dobu) posílat vyplněné vyplněné 
žádosti ve staré verzižádosti ve staré verzi

•• Velmi problematické zamykaní a řízení změnVelmi problematické zamykaní a řízení změn
•• Většinou Většinou vede k manuálnímu přepisování vede k manuálnímu přepisování do do cílového cílového 

Informačního systémuInformačního systému
•• Absence jednotnosti – Absence jednotnosti – každý každý formulář vypadá formulář vypadá 

jinakjinak
•• Minimální Minimální oboustranná oboustranná komunikace komunikace s s žadatelemžadatelem
•• Problematické monitorování Problematické monitorování – kolik je zájemců, – kolik je zájemců, 

kolik podali žádostí, jsou podmínky vyhovující, kolik podali žádostí, jsou podmínky vyhovující, 
atdatd......

Hlavní problémy administrace těchto Hlavní problémy administrace těchto 
formulářůformulářů



•• Programy pro Programy pro rok rok 2016 na 2016 na MZeMZe::
•• Podpora vybudování kapkové Podpora vybudování kapkové závlahyzávlahy
•• Podpora restrukturalizace ovocných Podpora restrukturalizace ovocných sadůsadů
•• Nákup plemenných Nákup plemenných zvířat, Udržování zvířat, Udržování a obnova a obnova 

kulturního dědictví kulturního dědictví venkova, venkova, atd.. cca 18 NDPatd.. cca 18 NDP

•• Programy pro Programy pro roky 2013 až 2015 na MŽP:roky 2013 až 2015 na MŽP:
•• Program ochrany Program ochrany ozónové ozónové vrstvy vrstvy ZeměZemě
•• Program na podporu systému pro nakládání s autovrakyProgram na podporu systému pro nakládání s autovraky
•• Nová Zelená Úsporám 2015, Nová Zelená Úsporám 2015, atd.. atd.. cca 14 NDPcca 14 NDP

•• Další rezorty poskytující NDP MŠMTDalší rezorty poskytující NDP MŠMT, , MD (SFDI), MD (SFDI), 
MK (Státní fond MK (Státní fond kinematografie), atd..kinematografie), atd..

Národní dotační programy v ČRNárodní dotační programy v ČR



Pro pilotní provoz s MF byla Pro pilotní provoz s MF byla 
dohodnuta dohodnuta spolupráce spolupráce se SFŽP a se SFŽP a 

MŽP na NDP MŽP na NDP 

2015 a 2015+2015 a 2015+



•• I když I když čas čas pro podání byl pro podání byl prodloužen prodloužen z 31. října až z 31. října až 
do konce roku 2014do konce roku 2014..

•• Z Z částky přislíbené na rok 2014 tak částky přislíbené na rok 2014 tak zbylo více než  zbylo více než  
500 000 000 Kč.500 000 000 Kč.

•• Významný Významný podíl měla podíl měla vysoká vysoká administrativní zátěž, administrativní zátěž, 
která získávání dotace provázelakterá získávání dotace provázela..

•• V porovnání s předchozími roky V porovnání s předchozími roky se projevil stále se projevil stále 
klesající zájem klesající zájem veřejnosti. Pravděpodobně veřejnosti. Pravděpodobně 
zapříčiněn i mírnější zapříčiněn i mírnější zimou a také vyšší zimou a také vyšší 
nezaměstnaností nezaměstnaností obyvatel v letech 2013 a 14. obyvatel v letech 2013 a 14. 

(autoři: Luboš Kreč a Lucie Kudláčková)

Situace na konci roku 2014Situace na konci roku 2014



Výchozí situace do Výchozí situace do roku roku 20142014



Původní Původní řešení do roku 2014řešení do roku 2014



•• Žádná zpětná komunikace Žádná zpětná komunikace se žadatelise žadateli
•• Výzvy Výzvy musely být pozastavoványmusely být pozastavovány, jelikož hrozilo , jelikož hrozilo 

přealokovanípřealokovaní (nemožnost uložení do zásobníku) (nemožnost uložení do zásobníku)
•• Žádné hromadné operace – Žádné hromadné operace – každá žádost se každá žádost se 

zpracovává zvlášť zpracovává zvlášť (jednotlivé tisky, postupné (jednotlivé tisky, postupné 
schvalování)schvalování)

•• Manuální přepisování Manuální přepisování do EDS/SMVS (IISSP)do EDS/SMVS (IISSP)
•• Přenos dat Přenos dat z webu pomocí z webu pomocí tabulky Exceltabulky Excel
•• Každá Každá změna výzvy = nové programovánízměna výzvy = nové programování webu webu

NeNevýhody výhody původního původního řešení do roku řešení do roku 
20142014



NovéNové řešení v roce 2015 řešení v roce 2015



•• Přímá komunikace Přímá komunikace se žadatelise žadateli
•• Příjem Příjem žádostí i do zásobníkužádostí i do zásobníku
•• Hromadné zpracování některých procesů Hromadné zpracování některých procesů (např. (např. 

tisk tisk RoPDRoPD, hromadné schvalování, , hromadné schvalování, atdatd…)…)
•• Po schválení Po schválení automatické propisování automatické propisování do do 

EDS/SMVS (IISSP)EDS/SMVS (IISSP)
•• Možnost Možnost integrace na EKIS integrace na EKIS rezorturezortu
•• Dynamické změny, Dynamické změny, možnost uživatelsky možnost uživatelsky 

definovat další výzvudefinovat další výzvu

Výhody nového řešení v roce 2015Výhody nového řešení v roce 2015



Nové řešení je testováno v několika Nové řešení je testováno v několika 
prostředíchprostředíchii v různých prohlížečích v různých prohlížečích



Praktická Praktická ukázka – ukázka – webuwebu
https://nzu-https://nzu-

zadosti2015.sfzp.cz/WebNZU_testzadosti2015.sfzp.cz/WebNZU_test//



Přehled výzev – na publikovaném webuPřehled výzev – na publikovaném webu



Registrace Registrace žadateležadatele



Doručen Doručen notifikační notifikační e-maile-mail



Přehled výzev – na publikovaném webuPřehled výzev – na publikovaném webu



Podání žádostiPodání žádosti



Podání žádostiPodání žádosti



Podání žádostiPodání žádosti



Vyplnění adresy trvalého bydliště žadateleVyplnění adresy trvalého bydliště žadatele



Identifikace nemovitostiIdentifikace nemovitosti



Oblasti podporyOblasti podpory



Oblasti podporyOblasti podpory



PřílohyPřílohy



Celkové výdaje Celkové výdaje > > způsobilé výdajezpůsobilé výdaje



Výše dotace – II.Výše dotace – II.



Kontrola žádosti - I.Kontrola žádosti - I.



Kontrola žádosti - II.Kontrola žádosti - II.



Odeslání žádostiOdeslání žádosti



Odeslání žádostiOdeslání žádosti



Náhled žádosti v PDFNáhled žádosti v PDF



•• Příjem žádostí zahájen 15. 5. 2015 Příjem žádostí zahájen 15. 5. 2015 
•• Vyčleněných Vyčleněných 600 milionů korun600 milionů korun žadatelé  žadatelé 

vyčerpali už v sobotu 4. červencevyčerpali už v sobotu 4. července, během které , během které 
systémem prošlo rekordních 419 žádostí v systémem prošlo rekordních 419 žádostí v 
hodnotě převyšující 105 milionů hodnotě převyšující 105 milionů KčKč

•• Příjem Příjem ale běžel dál do tzv. zásobníku, v němž ale běžel dál do tzv. zásobníku, v němž 
bylo bylo 120 milionů Kč. Tyto prostředky žadatelé 120 milionů Kč. Tyto prostředky žadatelé 
vyčerpali vyčerpali dne 7. 7. 2015.dne 7. 7. 2015.  MŽP se proto obratem MŽP se proto obratem 
rozhodlo alokaci v programu pro rodinné domy rozhodlo alokaci v programu pro rodinné domy 
navýšit o 300 milionů navýšit o 300 milionů Kč Kč 

Úspěšná realizace v roce 2015Úspěšná realizace v roce 2015



• 15. 7. 2015 bylo přijato celkem 4322 žádostí za více než 
995 milionů korun.

• Rychlá administrace:
• 3 týdny na schválení žádosti,
• 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace,
• 3 týdny na vyplacení dotace.

• Původní administrace jedné žádosti se v systému zkrátila 
ze 20 hodin na 2 hodiny. Méně papírování, méně 
povinných dokladů a ověřených kopií.

• 22. října 2015 zahájena kontinuální výzva 2015+, letošní 
rok dalších 520 milionů korun, v příštím roce se v 
programu očekává 2,85 miliardy korun.

Úspěšná realizace v roce 2015Úspěšná realizace v roce 2015



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



•• Pověření uživatelé provádí posuzování žádostí pomocí Pověření uživatelé provádí posuzování žádostí pomocí 
definovaných kontroldefinovaných kontrol

•• Formální kontrola Formální kontrola - formulář s předem definovaným - formulář s předem definovaným 
seznamem kontrol (seznamem kontrol (ChecklistChecklist – uživatelsky definovatelný  – uživatelsky definovatelný 
seznam propojený s danou kontrolou), které se na seznam propojený s danou kontrolou), které se na 
žádosti a jejich přílohách musí vykonatžádosti a jejich přílohách musí vykonat..

•• Specifická kontrolaSpecifická kontrola - formulář  - formulář s předem definovaným s předem definovaným 
seznamem seznamem kontrol.kontrol.

•• Dále následuje Dále následuje křížová kontrolakřížová kontrola, , akceptace akceptace žádosti žádosti a tisk  a tisk  
podmínek podmínek realizace.realizace.

•• Automatizované Automatizované zpracování zpracování podkladů pro evidenci podkladů pro evidenci akce v akce v 
IISSP IISSP (EDS, RISPR/RE)(EDS, RISPR/RE)

Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



Administrace výzvy na rezortuAdministrace výzvy na rezortu



PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY….
 

??????  



DĚKUJEME ZA DĚKUJEME ZA 
POZORNOST POZORNOST 

V pracovní dny od V pracovní dny od 8:00 do 16:308:00 do 16:30
Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857
e-mail: e-mail: eds_tym@ssw.czeds_tym@ssw.cz;;  eds.hotline@ssw.czeds.hotline@ssw.cz


