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Informace ke Zjednodušené evidenci dotací 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000
Sb., rozpočtová pravidla, vzniká od 1. ledna 2022 subjektům poskytujícím dotace ze 
státního rozpočtu povinnost jednotlivě vést všechny dotační akce v rozpočtovém systému
Ministerstva financí. Počínaje výše uvedeným datem MF zahajuje pilotní provoz modulu pro 
Zjednodušenou evidenci dotací rozpočtového systému (RIS ZED), který doplňuje stávající
modul EDS. MF tímto krokem zajistí komplexní pokrytí procesů a postupů vyžadovaných 
rozpočtovými pravidly v této oblasti.  

Provoz RIS ZED bude od 1. ledna 2022 probíhat v pilotním režimu, v průběhu příštího roku
se počítá s postupným rozvojem a doplňováním dalších funkcionalit systému. 

Upozornění: Aktivní zapojení do systému Zjednodušené evidence dotací bude
vyžadováno od rozpočtových kapitol, které mají ve svém systému řízení poskytovatele
dotací ze státního rozpočtu poskytující dotace a návratné finanční výpomoci ve
smyslu části první, hlavy III, zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a
rovněž poskytovatele poskytující dotace ze státního rozpočtu dle dalších právních
předpisů. 

Od ostatních kapitol není vyžadována žádná součinnost a toto sdělení je jim zasíláno
pouze pro informaci.  

Časový plán a předpokládané milníky nasazení RIS ZED 

Základní informace k časovému plánu jednotlivých milníků zavádění RIS ZED: 

 Veškeré podstatné informace k RIS ZED budou průběžně publikovány na webových
stránkách Ministerstva financí v sekci: O ministerstvu → Informační systémy →
Programové financování→ Zjednodušená evidence dotací.  

 Technický manuál IS RIS ZED pro externí informační systémy je publikován na
webových stránkách Ministerstva financí od 12.11.2021: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci . 

 Doplňující technická dokumentace rozhraní bude na webu Ministerstva financí
publikována do 19.11.2021. 

 Od 1.12.2021 bude možné žádat o založení programů a agregačních akcí v RIS ZED. 

 Od 1.12.2021 bude zároveň možné žádat o založení uživatelů v RIS ZED 
prostřednictvím Pověřené osoby RIS ZED, pokud bude poskytovatel administrovat 
akce přímo v systému RIS ZED. Pokud bude poskytovatel posílat svá data přes
rozhraní, není třeba zakládat uživatele v RIS ZED. 

 Od 8.12.2021 bude umožněna administrace akcí přímo v RIS ZED, nikoliv přes
rozhraní. 

 Od 1.1.2022 bude spuštěn pilotní provoz rozhraní.  
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Pilotní provoz RIS ZED 

Provoz RIS ZED bude na začátku provozu informačního systému organizován formou
pilotního provozu. Jeho rozsah a podmínky jsou uvedeny dále. Protože procesy evidence
dotačních akcí se promítnou nejen do funkcionalit RIS ZED, ale i do IISSP, uvádíme dále
rámcový popis dopadů do obou uvedených oblastí. 

Rozsah pilotního režimu provozu a dopad na procesy IISSP: 

 V rámci pilotního režimu/provozu bude možné uvolnit dotační prostředky i bez
předchozí registrace v RIS ZED s tím, že následně bude třeba zaregistrovat akci ZED
v RIS ZED a zaslat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 Do konce 1. čtvrtletí bude nutné provést rozpočtové opatření na konkrétní
zaregistrovanou akci ZED a přeúčtovat skutečnost na tuto akci, pokud nebudou 
vyplaceny dotace již z konkrétní dotační akce.  

 Do konce 2. čtvrtletí pilotního provozu bude nezbytné, aby poskytovatel dotací založil 
v RIS ZED minimálně programy a agregační akce tak, aby bylo možné provést
rozpočtová opatření a veškeré dotační prostředky byly rozpočtovány buď jako dotace
evidované v rámci EDS/SMVS nebo v RIS ZED.  

 V rámci 3. čtvrtletí by již měly být uvolňovány dotační prostředky ze standardních akcí
ZED, tzn., že by mělo být nejdříve provedeno rozpočtové opatření z agregační akce
na konkrétní akci ZED => rezervace => platební příkaz. 

 Na agregační akce budou rozpočtovány dotační prostředky v případě, že nebude
znám konkrétní příjemce. 

 Prostředky příjemcům bude možno poskytovat pouze z konkrétních dotačních
akcí, nikoliv agregačních. 

 Číselník programů/agregačních akcí/standardních akcí dle příjemců bude
automaticky po založení předáván ze systému RIS ZED do IISSP. IISSP bude 
číselník publikovat pro externí informační systémy (EIS) stejně jako ostatní číselníky. 

 V rámci přípravy státního rozpočtu na roky 2023 – 2025 budou již v modulu RISPR 
rozpočtovány veškeré dotační prostředky na agregačních akcích nebo konkrétních
akcích (pokud bude znám příjemce) ZED nebo na akcích EDS/SMVS. 

 Rozpis rozpočtu akcí ZED v modulu RISPR bude prováděn přímo v rozpisovém
formuláři RISPR, nebude zasílán z IS RIS ZED. Zároveň bude možné provádět
import z EKIS včetně akcí ZED. 

 Dotace evidované v RIS ZED nevstupují do průřezového ukazatele „Výdaje
evidované v informačním systému programového financování EDS/SMVS“.   

 

Rozsah pilotního režimu provozu a dopad na procesy RIS ZED: 

 Programy/agregační akce ZED budou v pilotním režimu zakládány výhradně
administrátorem (pracovníkem MF) na základě žádosti Pověřené osoby RIS ZED 
poskytovatele. Šablony pro zakládání nových programů/agregačních akcí ZED do 
číselníku RIS ZED bude dostupná na webu MF. 
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 Poskytovatelé, kteří nebudou data akcí a rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) 
posílat přes rozhraní, budou mít možnost administrovat akce přímo v IS RIS ZED, 
včetně možnosti připravit návrh RoPD, včetně jeho změn. Administrace akcí v IS RIS 
ZED se netýká jen pilotního provozu, jedná se o standardní funkcionalitu.  

 V rámci komunikace ze strany MF vyžádána nominace Pověřených osob RIS ZED 
za poskytovatele. Pověřená osoba bude mít oprávnění nominovat uživatele RIS ZED 
a žádat o založení programů/agregačních akcí RIS ZED.  

 Dále je nutné ze strany poskytovatelů nominovat Garanty RIS ZED, aby mohla být
vedena efektivní komunikace s odpovídajícími osobami poskytovatele. 

Struktura programů a akcí RIS ZED 

Pro registraci dotačních akcí zavádí prostředí RIS ZED dvouúrovňovou strukturu číselníku 
akcí: 

 Program 
 Akce 

Jako zvláštní typ akce zavádí RIS ZED tzv. agregační akci. Ta bude sloužit k organizačním a
procesním účelům, a to jak v prostředí RIS ZED, tak v IISSP a její užití bude primárně
zaměřeno na oblast přípravy a realizace rozpočtu. 

 
Identifikátor akce bude mít následující strukturu: 

 Identifikátor bude 13-místný, 
 Jeho struktura bude generická a bude se skládat z následujících částí: 

Zaabbccxxxxxx: 
o Z konstanta označující akci ZED, 
o aa číslo kapitoly (bez „3“), 
o bb číslo programu od 01, 02, 03, až ZX, ZY, ZZ, 
o cc číslo agregační akce Zaabb01000000, Zaabb02000000 až ZaabbZZ000000, 
o xxxxxx číslo akce. 

 

Agregační akce i konkrétní akce budou mít vlastní platnost, která ale nesmí být delší než
nadřazená platnost čísla programu.  

Agregační akce jsou specifickým typem dotační akce. Název agregační akce se bude
odvozovat z názvu programu, který bude doplněn o slovo agregace. S každým číslem
programu vznikne i jedna (defaultní) Agregační akce, její číslo bude odvozené od
příslušného programu, přičemž na pozici „číslo akce“ budou vždy nuly (např. první agregační
akce prvního programu MF bude mít identifikační číslo akce Z120101000000). V případě
zájmu o založení dalších agregačních akcí bude nutno požádat MF. 

Jak již bylo uvedeno výše, na agregační akci nebude možno čerpat prostředky. Toto bude
možné pouze na konkrétních akcích pro jednotlivé příjemce dotací.  

V rámci kódu programu či agregační akce bude možno využívat alfanumeriku, avšak
písmena pouze velká bez diakritiky. 
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Rozhraní na externí informační systémy 

Kromě uživatelského rozhraní a Jednotného dotačního portálu (https://isprofin.mfcr.cz/rispf)  
bude RIS ZED umožňovat předávání dat akcí prostřednictvím automatizovaného rozhraní.
Pro technické zabezpečení rozhraní bude sdílet technickou infrastrukturu společně se
systémem IISSP. Detaily rozhraní, komunikace a technické specifikace přenášených dat jsou 
obsahem Technického manuálu RIS ZED. 

Integrace na IS ReD a další externí systémy 

RIS ZED bude zajišťovat předávání dat do IS ReD ve čtvrtletním intervalu, obdobně jako z IS 
EDS/SMVS. Poskytovatelé dotací z kapitol státního rozpočtu již nebudou muset předávat
data do IS RED (upraveno § 12 odst. 6 novely RP a dále vyhl. č. 286/2007 Sb). 

 Data z IS RIS ZED budou publikována na veřejně přístupném webu Monitor.  

 Bude zajištěno rozhraní pro předávání dat z MS2014+/MS2021+ do RIS ZED. Data o 
dotačních projektech operačních programů 2021–2027 se budou přenášet pouze
tímto způsobem bez pracnosti na straně řídicích orgánů. 

 Bude zajištěno rozhraní z IS VaVaI (upraveno v § 31 odst. 11 písm. e) zákona č.
130/2002 Sb.). 

 Bude zajištěno předávání dat z Jednotného dotačního portálu do RIS ZED. 

Národní plán obnovy 

 O prostředky NPO mohou být rozšířeny stávající dotační programy vedené v IS EDS, 
v takovém případě se na administraci akcí obsahujících prostředky NPO budou
vztahovat v plném rozsahu postupy vyhlášky č. 560/2006 Sb.  

 V IS EDS mohou být zakládány i nové programy obsahující prostředky NPO, bude-li 
program obsahovat výhradně dotační investiční akce dle § 3 písm. p) rozpočtových
pravidel a tyto akce musí být administrovány podle platné vyhlášky č. 560/2006 Sb. 
 

 Pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku státu spolufinancované
z NPO bude administrováno v SMVS (analogicky s jinými výdaji, na jejichž
financování se podílí zahraniční zdroje státního rozpočtu).    
 
Tyto výdaje budou součástí průřezového ukazatele „Výdaje vedené
v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“. 

 

 Pokud se poskytovatel rozhodne nové programy NPO (program může obsahovat 
dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce dle § 3 písm. p) a q) 
rozpočtových pravidel, případně oba typy akcí současně) evidovat v RIS ZED, tato 
evidence bude odpovídat principům zjednodušené evidenci dotací a výdaje nebudou
součásti výše uvedeného průřezového ukazatele. 
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Organizační a komunikační podmínky 

Příprava a řízení pilotního provozu, stejně jako všechny ostatní oblasti spojené se zahájením 
RIS ZED, budou předmětem komunikace, kterou budeme směřovat na všechny
zainteresované subjekty. Pro zajištění komunikace žádáme všechny poskytovatele dotací,
kterých se povinnost předávat informace o vyplácených dotacích do RIS ZED týká, aby
předali na níže uvedenou adresu nominace příslušných osob pro následující oblasti 
nejpozději do 30.11.2021: 

- Garant za oblast RIS ZED a 

- Garant za oblast IT RIS ZED. 

Zde je možno nominovat až 2 osoby pro každou oblast, obdobně jako je tomu v rámci
IISSP. 

V této souvislosti také žádáme o nominaci Pověřené osoby RIS ZED, která bude zajišťovat
procesy spojené se správou vybraných dat v rámci RIS ZED, zejména bude s příslušnými
pracovníky MF komunikovat založení programů a agregačních akcí. 

Předpokládáme nominaci minimálně 2 osob na tuto roli. 

 

Další komunikace bude dále směřována primárně na uvedené osoby. 

 

Nominace výše uvedených Garantů a Pověřených osob RIS ZED za poskytovatele
zasílejte prosím do 30.11.2021 na e-mail kc.zed@mfcr.cz 

 

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

 

 


