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Jednotný dotační portál:

Ø Webový portál pro digitalizaci výzev zapojených resortů
Ø Slouží k podávání žádostí o dotace –  žadatelé 

prostřednictvím Jednotného dotačního portálu žádají o 
poskytnutí dotace jednotlivé zapojené resorty

Ø Je poskytován resortům pod záštitou Ministerstva financí, 
který jej spravuje a zajišťuje jeho vývoj

Ø Dotace poskytují jednotlivé resorty
Ø Je součástí RISPF (Rozpočtový informační systém 

programového financování)
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Hlavní přednosti Jednotného dotačního portálu

Ø Jeden univerzální webový portál pro všechny nabízené výzvy 
zapojených resortů

Ø Snížení náročnosti manuální činnosti při sběru žádostí (od 
přijetí papírového formuláře až po ruční přepsání dat do  IS) 

Ø Žadatel vkládá žádost o dotaci prostřednictvím webového 
formuláře přímo do samostatného modulu IS EDS/SMVS

Ø Zrychlení procesu zpracování žádosti
Ø Zachycení auditní stopy
Ø Možnost generování dopisů v různé fázi zpracování žádostí
Ø Dynamické změny, možnost uživatelsky definovat další výzvu
Ø Možnost automatizovaného reportingu

1106 Programového financování 4



RISPF
  (Rozpočtový informační systém programového 

financování)

EDS SMVS

RISPR RISRE

IISSP
  (Integrovaný informační systém státní 

pokladny)

EIS
  (Externí informační systémy)

Např. CEDR, MS 2014+,EKIS…

Jednotný Dotační Portál
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Ukotvení Jednotného dotačního portálu v rámci 
informačních systémů státní a veřejné správy
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V minulých měsících došlo k přejmenování portálu:

Zkratka RISPF nemizí, ale vyjadřuje Rozpočtový Informační Systém Programového Financování 
(viz schéma na předchozí stránce)

Adresa Jednotného dotačního portálu: 
https://isprofin.mfcr.cz/rispf

RISPF Jednotný dotační portál

https://isprofin.mfcr.cz/rispf
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Proces vzniku nové výzvy 
Informace pro resorty, které uvažují o zapojení do pilotního projektu Jednotného dotačního 

portálu

Výstup: 
• Odeslání dopisu na odbor 11 – Státní 

rozpočet (žádost o zařazení výzvy do pilotního 
programu)

Ø Vznik záměru resortu použít elektronický formulář pro nově 
vyhlašovanou výzvu

Ø Zkontaktování MF - Konzultace s oddělením 1106: vysvětlení 
způsobu sběru dat, administrace žádostí, …

Ø Po zvážení všech (procesních i časových) hledisek se rozhodne o 
zařazení/nezařazení výzvy do pilotního projektu
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ØVytvoření pracovní skupiny 

• Složení ze zástupců MF, zúčastněného resortu a 
dodavatelské firmy

• Schází se dle potřeby závislé termínu požadovaného 
vyhlášení výzvy) 1x týdně ….. 1x měsíčně

• Minimální nutný čas pro vytvoření (první) výzvy je 2 měsíce
• Zástupci resortu dodají prvotní podklady o výzvě, na základě 

kterých se postupně tvoří formulář žádosti, workflow 
žádosti…

• V rámci pracovních skupin dochází k postupnému 
zpřesňování nutných informací (je nutné ze strany MF 
pochopit základní principy výzvy, resorty se musí seznámit s 
principy fungování Jednotného dotačního portálu)
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Výstup pracovní skupiny:

a) Sestavení formuláře pro sběr žádostí (na webovém 
portále)

b) Promítnutí specifik zpracování žádostí na daném 
resortu do WF v rámci IS EDS

c) Vytvoření převodového můstku pro převod 
podpořených žádostí na EDS akce
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Výstup pracovní skupiny:
a) Sestavení formuláře pro sběr žádostí (na webovém portále)
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b)  Promítnutí specifik zpracování žádostí na daném resortu do WF v rámci IS EDS

Ukázka WF: cesta žádosti systémem…..Stavy a aktivity

WF v IS

Náčrt 
konkrétního 

WF
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c) Vytvoření převodového můstku pro převod podpořených žádostí na EDS akce

- Potřeba již při tvorbě formuláře si ujasnit, která data sesbírat, aby byla potřebná návaznost 
na EDS při generování akcí

1) Matrice – stanovení konkrétních řádek bilance pro jednotlivé oblasti podpory
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2) Parametry výzvy

3) Transformace výměr



Generování akce do EDS
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Číslo žádosti = Identifikační číslo EIS
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V rámci procesu zpracování žádosti resort volí, v jaké fázi proces ukončí:

Sběr 
žádostí

• Pouze sběr žádostí prostřednictvím formuláře umístěném na Jednotném dotačním portálu. 
• Výsledkem je tabulka posbíraných žádostí, 
• Dále se postupuje manuálně (kontrola žádostí, výběr úspěšných žádostí komisí, manuální přepis akcí do 

IS EDS….)

Formální 
kontrola 
žádostí

• Žádosti se v IS i formálně zkontrolují (dle otázek check listu, který si sám rezort nadefinuje). V rámci 
formální kontroly může probíhat i editace žádosti i generování dopisů s žádostí o doplnění informací od 
žadatele – určuje rezort

• Výsledkem je tabulka žádostí rozdělných na formálně správné a žádosti vyřazené z formálních důvodů. 
• Dále se postupuje manuálně (výběr podpořených žádostí komisí, manuální přepis podpořených žádostí do EDS

Kontrola 
hodnotících 

kritérií

• V IS proběhne i kontrola hodnotících kritérií, kdy komise (hodnotitelé) hodnotí podanou, formálně správnou 
žádost, dle předem zadaného check listu hodnotících otázek.

• Výsledkem jsou žádosti vyřazené z formálních důvodů, žádosti posouzené komisí OK a žádosti posouzené 
komisí KO

• Možnost využití generování dopisů o přidělení/nepřidělení dotace, výzvy k doplnění informací žadatelem…

• Díky převodovému můstku dojde k automatickému generování akci v EDS, které vzniknou z žádostí, 
které byly komisí posouzeny jako podpořenéPřevod na 

akci v EDS
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Principy tvorby formuláře:
Ø důležité se na výzvu podívat „nově”
Ø zanalyzovat informace, které je nutné:

§ od žadatele získat:
ü identifikace žadatele, 
ü přílohy (listinná/elektronická podoba)
ü informace důležité pro udělení dotace,
ü případně důležité pro jiné evidence
ü .....

§ přenést do EDS:
ü v jaké formě je potřeba tvořit řádky bilance
ü stanovení parametrů a indikátorů
ü .....

§ získat od rezortu:
ü termíny
ü využití sběru žádostí do zásobníku....

Ø na základě získaných informací pak sestavit formulář pro podávání žádosti dle 
možností systému
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Role Ministerstva financí v procesu vzniku nové výzvy:
• organizace pracovních skupin, většinou na půdě MF. Skupina se 

schází dle potřeby (požadovaného data vyhlášení výzvy):                  
2x týdně – 1 měsíčně

• Vznik úkolů jak pro resorty, tak pro MF (resorty průběžně dodávají a 
zpřesňují data nutná k nastavení formuláře, MF nastavuje do IS)

• MF je v případě dotazů zástupcům resortu k dispozici 
• Nutnost vysvětlit zástupcům resortů, jaké informace jsou pro založení 

výzvy podstatné (resorty se musí ztotožnit s jiným úhlem pohledu na 
výzvu) 

• Novým resortům se zpočátku může formulář navrhnout dle zkušeností 
MF (na základě prvotních informací) a k finální podobě formuláře se 
dochází až postupným zpřesňováním odprezentovaného stavu
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Ministerstvo financí

Pracovní 
skupina

Zapojený resort

Zadání dat 
do systému

Prvotní podklady

aktualizaceaktualizace průběžně průběžně

Formulář žádosti o dotaci umístěný
na Jednotném dotačním portále



Pilotní projekt:
- Na základě dobrovolnosti ze strany resortů
- Jednotný dotační portál se neustále vyvíjí na základě požadavků 

(oprávněných) resortů a zároveň se přizpůsobuje (v rámci možností) nově 
přistupujícím resortům

Přestože je Jednotný dotační portál hodně flexibilní, 
musí sloužit všem zainteresovaným resortům, a proto je 
někdy nutný kompromis mezi požadavky resortu a možnosti 
IS s ohledem na požadavky ostatních resortů
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Současnost
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• Vyškolený „koordinátor“ v rámci resortu, který by organizoval přípravu 
výzev v daném resortu, sběr dat nutných k tvorbě formulářů a případně i 
nastavoval výzvy v informačním systému (v ideálním případě)

• MF by poskytovalo informační podporu, zaškolovalo by dané koordinátory, 
připravovalo možný rozvoj IS…

Výhody:

Vize
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• Úspora času všech účastníků pracovních skupin
• Koordinátorova znalost prostředí daného resortu – zrychlení 

nastavování nových výzev
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Ministerstvo financí Zapojený resort

podpora
Kordinátor:
• Komunikuje s lidmi v rámci 

resortu
• Ovládá základní pravidla 

sestavování výzvy
• Nastavuje výzvu v systémuKoordinace případného 

dalšího vývoje systému

komunikace

Formulář žádosti o dotaci umístěný
na Jednotném dotačním portále
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Zapojení jednotlivých resortů do pilotního 
projektu Jednotného dotačního portálu
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Počty výzev v rámci Jednotného dotačního portálu
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Počet výzev

MPO
Mze MZ

MV
MPSV 

MO MF ÚV
0

5

10

15

20

25

30

35

40

73%

12%

14%

Výzvy dle stavu

po termínu (ukončen sběr formulářů) aktivní nezahájena (připravuje se)

39%

61%

Investiční/neinvestiční výzva
(počet výzev)

Investice  Neinvestice



Poptávka resortů 
po IS, který by 

proces zjednodušil

Pracný a časově náročný 
manuální sběr žádostí o 

dotace a jejich 
administrace

Pozitivní 
zkušenosti s 

pilotním 
programem NZÚ

Ø Problematický manuální sběr žádostí o dotace v rámci Národních dotačních programů – 
prvotní impuls – MŽP (z důvodu administrativní náročnosti hrozilo nevyčerpání fondů)

Ø V roce 2015 vznik pilotního programu Nová zelená úsporám  (SFŽP + MŽP + MF)

Jednotný dotační portál v čase

VZNIK SYSTÉMU PRO JEDNOTNOU ADMINISTRACI DOTACÍ
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Generování akcí do 
IS EDS (bez ručního 

přepisování)



Zahájení 
pilotního 
projektu 
RISPF

Příprava a zavádění nových výzev do IS
RISPF   

 Jednotný dotační 
portál

3.Q.2016 1.Q.2017 1.Q.2019

V současné době existuje 
snaha MF o zapojení co 
nejvíce resortů do

Jednotného dotačního 
portálu, 

při zachování báze 
dobrovolného zapojení ze 
strany jednotlivých resortů

1106 Programové financování



DĚKUJEME ZA POZORNOST
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