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Aktivní zapojení do systému Zjednodušené evidence dotací je vyžadováno

od rozpočtových kapitol, které mají ve svém systému řízení poskytovatele

dotací ze státního rozpočtu poskytující dotace a návratné finanční výpomoci

dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (RP) a rovněž

poskytovatele poskytující dotace ze státního rozpočtu formou

programového financování dle dalších právních předpisů.

Dotace evidované v RIS ZED nevstupují do průřezového ukazatele

„Výdaje vedené v informačním systému programového financování

EDS/SMVS celkem.“
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Legislativní východiska a funkce RIS ZED
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Legislativní východiska
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Zákon č. 484/2020 Sb., kterým se novelizoval zákon o rozpočtových

pravidlech, zavádí od 1.1. 2022 mj. tyto změny:

 rozšíření programového financování údaji o neinvestičních dotacích, a to

prostřednictvím modulu RIS ZED tak, aby rozpočtový systém obsahoval

ucelený přehled o všech dotacích a NFV poskytovaných ze SR

 dotace spolufinancované z fondů Evropské unie (EU) a finančních

mechanismů (FM) budou nově pouze zjednodušeně evidovány v RIS ZED

 úpravy definic a pojmů (zejm. rozpočtový systém, dotační neinvestiční akce)

 z modulu RIS ZED budou údaje nově předávány přímo do IS RED (dříve IS

CEDR); poskytovatelé dotací z prostředků SR budou předávat údaje pouze do

RIS ZED, resp. pracovat v EDS

 přímé včlenění programového financování do rozpočtového systému



Legislativní východiska
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 § 3 písm. o) RP

o) rozpočtovým systémem (se rozumí) informační systém veřejné správy spravovaný ministerstvem, v

němž se

1. soustřeďují údaje potřebné pro sestavení státního rozpočtu, střednědobého výhledu za oblast

státního rozpočtu a rozpočtového provizoria, pro hodnocení plnění státního rozpočtu a pro

hospodaření v rozpočtovém provizoriu,

2. sestavuje státní rozpočet, střednědobý výhled za oblast státního rozpočtu a rozpočtové provizorium,

3. mění údaje na základě změny zákona o státním rozpočtu,

4. provádějí rozpočtová opatření,

5. stanoví výše finančních prostředků, které je možno vynaložit na úhradu závazků (dále jen

„rezervace“),

6. vedou rozpočty organizačních složek státu a chronologické evidence rozpočtových opatření,

7. zpracovávají údaje předané Českou národní bankou o provedených operacích za státní rozpočet,

8. zobrazuje plnění státního rozpočtu dle rozpočtové skladby a vznik, evidence a snižování nároků z

nespotřebovaných výdajů,

9. vedou věcné, časové a finanční ukazatele programového financování



Legislativní východiska
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 §12 odst. (9) RP

Evidence dotačních neinvestičních akcí v programech, které obsahují

výhradně dotační neinvestiční akce, obsahuje identifikaci programu, do

něhož je akce zařazena, údaje podle § 14 odst. 4 písm. a) až e) a stejnopis

rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo

stejnopis dohody o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

 §13 odst. (6) RP

Na dotační investiční akce nebo dotační neinvestiční akce uskutečňované

v rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské

unie, dalších výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo

finančních mechanismů se použijí ustanovení týkající se dotačních

neinvestičních akcí. Věta první se nevztahuje na dotační investiční akce

podle § 54 odst. 1 písm. b).



Legislativní východiska
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 Přechodná ustanovení (čl. II zák. č. 484/2020 Sb.):

6. Na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,

další výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finanční

mechanismy v programovém období 2014 až 2020, které jsou

uskutečňované podle § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 13 odst. 6

zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto

zákona, nepoužije.

 Programy a akce spolufinancované ze zahraničních zdrojů období

2014-2020 vedené v EDS se dokončí v EDS.



Legislativní východiska
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 Zrušení §18a rozpočtových pravidel a s tím související ukončení

činnosti IS DotInfo

 Přechodná ustanovení (čl. II zák. č. 484/2020 Sb.):

1. Údaje, které Ministerstvo financí zveřejňuje na svých internetových

stránkách podle § 18a zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, odstraní z těchto internetových

stránek do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.



Legislativní východiska
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 §12 odst. (9) RP

Z rozpočtového systému jsou předávány údaje do centrální evidence dotací 

podle §75b odst.1.



RIS ZED v rámci rozpočtového systému
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Rozpočtový systém

IISSP RISPF

EDS/SMVS ZED

IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny

RISPF – Rozpočtový informační systém programového financování                     

EDS/SMVS – Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

ZED – Zjednodušená evidence dotací

Napojeno: 48 kapitol státního rozpočtu

v tom: 285 organizačních složek státu (OSS)



Použití modulů RISPF dle příjemce – EU/FM
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modul 

rozpočtového 

systému (RS)

zák. č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 

pravidlech

investice neinvestice

SMVS OSS, 

SPO

EDS

ZED FO/PO FO/PO, SPO

mimo RISPF OSS

OSS organizační složka státu

SPO státní přísp. organizace

PO   právnická osoba (odlišná od 

výše uvedených)

FO   fyzická osoba



Použití modulů RISPF dle příjemce -VaVaI

14

modul 

rozpočtového 

systému (RS)

zák. č. 130/2002 Sb., o 

podpoře výzkumu..
(§5 odst. 6 zák. č. 130/2002 

Sb.)

investice neinvestice

SMVS

EDS

ZED SPO, 

FO/PO

SPO, FO/PO

mimo RISPF OSS OSS



Funkce RIS ZED (shrnutí)

15

 Evidence akcí v rozsahu požadovaném rozpočtovými pravidly, ukládání

stejnopisů právních aktů (PA), nebo odkazů na PA v systémech veřejné

správy (např. registr smluv)

data zadávána přímo do RIS ZED

data přijímána přes rozhraní

 Možnost vytváření PA přímo ze systému RIS ZED

 Předávání číselníků programů a akcí do IISSP, přebírání informací z 

IISSP o rozpočtu akcí a o čerpání prostředků SR

 Podklady pro sestavení a změny SR a SDV, příp. rozp. provizoria

 Zdroj dat pro IS RED



Organizační a komunikační podmínky
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Organizační a komunikační podmínky

Činnosti spojené s RIS ZED jsou předmětem komunikace, kterou MF

na poskytovatele směřuje prostřednictvím odborných Garantů a

Pověřených osob RIS ZED.

 Seznamy Garantů a Pověřených osob spravuje MF.

 Procesní kroky související se založením programů a agregačních akcí,

stejně jako nominace uživatelů RIS ZED, jsou v kompetenci určených

Pověřených osob RIS ZED.

 Informace o dopadech a změnách v souvislosti s RIS ZED v rámci provozu

IISSP budou dále standardně distribuovány prostřednictvím příslušných

Garantů IISSP a dotčených typových uživatelů.
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Organizační a komunikační podmínky

Informace jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím webových stránek

jednotlivých systémů, a to:

 https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-

financovani/zjednodusena-evidence-dotaci

 https://www.statnipokladna.cz

(v případě dopadů RIS ZED do modulů IISSP)
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https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci
https://www.statnipokladna.cz/


Konvence programů, agregační akcí a akcí ZED
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Konvence programů, agregační akcí a akcí ZED
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Číselník dotací evidovaných v RIS ZED má dvouúrovňovou strukturu:

 Program

 Akce/Agregační akce



Konvence programů, agregační akcí a akcí ZED
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Vyhláška Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

 Programové třídění výdajů v § 23 -24

 § 24 odst. (6) – označení programu, agregační akce a akce ZED



Konvence programů, agregační akcí a akcí ZED
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 Metodický materiál IISSP Identifikace koruny

Konvence značení akce ZED: ZAABBCCXXXXXX 

Konvence značení agregační akce ZED: ZAABBCC000000

Z = konstanta označující akci ZED 

AA = číslo kapitoly (bez „3“) 

BB = číslo programu (lze použít alfanumeriku– pouze velká písmena bez diakritiky)

CC = číslo agregační akce (lze použít alfanumeriku – velká písmena bez diakritiky). 

XXXXXX = číslo akce (numerika) 

Příklad pro kapitolu 313: Program Z1308 

Agregační akce Z130801000000

Akce Z130801002369 



Instalace RIS ZED, založení uživatele a 
programu

Automatizované rozhraní
Testování
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Instalace klienta RIS ZED a ZED_TEST
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 www.edssmvs.czInstalace RIS ZED

 Informace v souboru „zkrácený postup instalace klienta.pdf“



Založení uživatele
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Založení programu a založení agregační akce

 Pro práci v RIS ZED zakládá MF na žádost Pověřené osoby RIS ZED  

nové uživatele a přiděluje jim příslušná oprávnění.

 Pro zahájení evidence dotačních akcí zakládá MF na žádost Pověřené 

osoby RIS ZED příslušné programy a agregační akce, a to ve struktuře 

dle potřeb Poskytovatele dotace.

 šablony ke stažení  www.mfcr.cz O ministerstvu  Informační systémy 

Programové financování  Zjednodušená evidence dotací

 vyplněné zaslat na kc.zed@mfcr.cz

http://www.mfcr.cz/
mailto:kc.zed@mfcr.cz
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Šablona pro založení uživatele RIS ZED

Pověřená osoba RIS ZED (autor požadavku):

Číslo a název kapitoly:

Jméno, Příjmení:

E-mail:

Telefon:

Založení uživatele/změna identifikačních údajů uživatele

Jméno Příjmení Tel. E-mail Střediska(*) Role (**) Poznámka

povinné pole 

Pozn.:

(*) uživatel bude mít v RIS ZED viditelnost na uvedená střediska

(**) dostupné role v RIS ZED:

RIS ZED běžný uživatel pouze čtení

RIS ZED běžný uživatel (právo zápisu dat, včetně vydávání RoPD)

Šablonu lze použít i pro žádost o změnu údajů o již existujícím uživateli.
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Šablona pro založení programu RIS ZED

Pověřená osoba RIS ZED (autor požadavku):

Číslo a název  kapitoly:

Jméno, Příjmení:

E-mail:

Telefon:

Založení programu/změna identifikačních údajů programu

Název programu: text

Realizace programu od: Realizace programu do:

Poskytovatel: Cíl programu:

Středisko (číslo):

PVS:

Založení druhé a dalších agregačních akcí (*)

Název agregační akce: PVS agregační akce:

povinné pole 

Pozn.:

(*) První agregační akce je v RIS ZED založena automaticky, její název je identický s názvem programu. Požaduje-li poskytovatel dotací založení dalších agregačních akcí, uvede jejich názvy do tabulky {1295}. 



Připojení přes automatizované rozhraní 
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 Specifikace rozhraní je popsána v Technickém manuálu RIS ZED, který je možné získat na

webových stránkách

https://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/informacni-systemy/programove-

financovani/zjednodusena-evidence-dotaci (v sekci Technické informace) ve verzi 3.0

včetně příslušných technických příloh.

 Pro zajištění provozu automatizovaného rozhraní využívá RIS ZED společnou

infrastrukturu s prostředím IISSP a platí pro něj tedy i stejná pravidla. Ty zahrnují i

autentizaci přistupujícího klienta, který se musí prokázat Technickým uživatelem.

Registraci Technického uživatele provádí Pověřená osoba IISSP v Portálové aplikaci

pro Pověřené osoby.

 Pro registraci Technického uživatele je vyžadováno vyplnění jména kontaktní osoby, jejích

kontaktních údajů a zejména veřejné části komerčního certifikátu, kterým se bude

přistupující systém prokazovat při autentizaci přístupu k automatizovanému rozhraní.

https://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci


Komunikace RIS ZED s IS poskytovatelů dotací
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Automatizované rozhraní RIS ZED je koncipováno jako obecné a slouží pro 

registrace akcí v RIS ZED pro:

 Jednotlivé informační systémy poskytovatelů dotací

 IS VaVaI

 IS MS 2014+ (zejména pro Národní plán obnovy)

 IS MS 2021+



Testování RIS ZED
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 Testovací prostředí je jednotné, lze do něj přistupovat jako:

 koncový uživatel prostřednictvím uživatelského rozhraní,

 automatizovaným rozhraním přes prostředí Testování 3. stran IISSP.

 Přístup k testovacímu prostředí T3S je přes přístupové body uvedené

v příslušných WSDL souborech (https://t3sportal3.statnipokladna.cz, viz

informace pro Garanty IT na webu MF).

 Práci přímo v prostředí RIS ZED je možné otestovat nainstalováním klienta

ZED_TEST (viz slide Instalace klienta RIS ZED a ZED_TEST).

 V testovacím prostředí jsou poskytovatelům k dispozici programy a

agregační akce z produkce.

https://t3sportal3.statnipokladna.cz/


Práce v RIS ZED 
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Přihlášení do RIS ZED
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Práce v RIS ZED (současný RIS ZED) 
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Práce v RIS ZED (bilance)
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Evidence právních aktů (stejnopisů)
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Evidence stejnopisů Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a dalších 

právních dokumentů, jimiž je rozhodováno o poskytnutí dotace, je 

umožněna těmito formami:

1) manuální uložení stejnopisu vypracovaného v jiném IS do RIS ZED

2) manuální uložení stejnopisu, jehož návrh byl vytvořen v RIS ZED (s 

využitím šablony rozhodnutí a editoru pro použití slučovacích polí v 

rozhodnutích)

3) zaslání dokumentu přes automatizované rozhraní z  jiných IS (viz aktuální 

verze Technického manuálu)

4) zaslání odkazu přes automatizované rozhraní na dokument uložený v 

některém z povolených externích úložišť (připravovaná funkcionalita, která 

bude publikována v další verzi Technického manuálu)



Přenos dat akce zahájené před 1.1. 2022
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Poskytovatel naplní daty (ze svého EKIS, jiného IS nebo manuálně)

.xls soubor, který zašle na kc.zed@mfcr.cz k nahrání do RIS ZED.

Přenos skutečností není povinný. Pouze pokud poskytovatel

plánuje přenesení administrace akce zahájené v předchozích

letech do RIS ZED, tj. chce v něm akci dále administrovat (nebo

zajistit přenos do IS RED) potřebuje do systému přenést

kompletní údaje o čerpání na akci v minulých letech.

mailto:kc.zed@mfcr.cz


Stavy akcí v RIS ZED
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 Obdoba tzv. typu akce v EDS/SMVS

 vyjadřuje, v jaké etapě svého životního cyklu se akce nachází

 Stavy: E1 rozpracovaná akce

E2/i/ evidovaná akce

E3 akce v zásobníku

E4 akce ukončená v zásobníku

EAP4/i/ akce s vydaným právním aktem

EAP8 ukončená realizovaná akce

N2 ukončená nerealizovaná akce

stavy akcí předaných do RIS ZED přes rozhraní obsahují /i/

stavy předávané do pokladny



Předávání dat do IISSP
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 Založené programy, agregační akce i detailní dotační akce (od stavu E2)

jsou automaticky předávány ze systému RIS ZED do IISSP, kde jsou

dostupné pro potřeby modulů RIS IISSP.

 Z IISSP jsou číselníky publikovány, v členění dle rozpočtových kapitol, v

strojově čitelném formátu (pro externí informační systémy). Podrobné

informace naleznete v kapitole „Publikování rozpočtových kmenových dat

na Portál IISSP“ Technického manuálu RISRE, který je publikován na webu

Státní pokladny v části RISRE - Technické informace.



Jednotný dotační portál
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Jednotný dotační portál (JDP) je webový portál RISPF pro digitalizaci

zejména národních dotačních výzev. Umožňuje žadatelům podávat žádosti

o dotace elektronicky, snižuje administrativní náročnost a zachovává auditní

stopu. V případě podpořených žádostí může tento portál sloužit jako zdroj

dat pro EDS nebo ZED. Pokud použije poskytovatel pro sběr žádostí o

dotaci JDP, odpadá mu velká část ručního vkládání informací do RIS

ZED.

Odkaz na web MF:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-

financovani/jednotny-dotacni-portal

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/jednotny-dotacni-portal


Příprava rozpočtu a SDV 
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Příprava rozpočtu a SDV

42

RIS ZED bude rozšířen o novou funkcionalitu rozpisu rozpočtu -> přidána záložka „Příprava rozpočtu“

Postup rozpisu rozpočtu v ZED a export do RISPR = analogie k postupům EDS/SMVS:

1) do RISPF (EDS/SMVS/ZED) bude zaslána 1 celková hodnota v rámci daného závazného

parametru (např. „Celkových výdajů“, „Výdajů z rozpočtu EU včetně SZP“, Výdajů na VaVaI

apod.)



Příprava rozpočtu a SDV v RIS ZED
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2) na záložce příprava rozpočtu akce/agregační akce v RIS ZED budou rozepsány

požadované prostředky SR



Příprava rozpočtu v RIS ZED
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Příprava rozpočtu a SDV
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3) export rozpisu rozpočtu bude prováděn za všechny moduly RISPF současně



Příprava rozpočtu a SDV
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Příprava rozpočtu a SDV
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V RIS ZED bude vytvořen report, který bude za danou kapitolu/středisko

(dle oprávnění) poskytovat uživateli ucelené informace o rozpisu na

akcích ZED.

(Současně bude systém RIS ZED připraven na automatizované načítání

počátečních stavů NNV.)



Příprava rozpočtu a SDV
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V IISSP (v části RISPR – Příprava rozpočtu) budou aplikace i reporty upraveny tak, že části EDS/SMVS

budou nově označovány zkratkou RISPF – Rozpočtový informační systém programového

financování.

Příklad změny zkratek a doplnění akcí ZED v reportu RISPR:



Příprava rozpočtu a SDV
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Detail členění „Akce v detailu“ v reportech rozpisu rozpočtu:

 Tlačítko „EDS/SMVS“ pro volbu zobrazení rozpisu pouze na EDS/SMVS akcích

 Tlačítko „ZED“ pro volbu zobrazení rozpisu pouze na ZED akcích

 Tlačítko „RISPF“ pro zobrazení rozpisu za celý RISPF na všech akcích dohromady (tedy EDS/SMVS i ZED 

akcích)

 Tlačítko „Vše“ pro zobrazení rozpisu za celý RISPR a RISPF dohromady (tedy na EDS/SMVS i ZED akcích 

a také celkový rozpis RISPR, který je klasifikován bez přiřazení jakékoli akce)

 Podrobné informace pro uživatele RISPR budou publikovány a rozeslány formou Novinek v 1. polovině 

června 2022.



Rok 2022 - informace
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Pilotní provoz RIS ZED

51

1. a 2. čtvrtletí 2022 V rámci pilotního režimu/provozu je ještě možné 
uvolňovat dotační prostředky i bez předchozí registrace 
v RIS ZED s tím, že evidenci akce v RIS ZED v rozsahu 
požadovaném rozpočtovými pravidly včetně zaslání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace může poskytovatel 
provést až následně, nejpozději však v 3. čtvrtletí t. r. 

do konce 2. čtvrtletí 
2022 

Poskytovatel dotací musí mít založeny v RIS ZED 
všechny programy a agregační akce, na něž 
rozpočtovými opatřeními převede veškeré dotační 
prostředky, vyjma prostředků již narozpočtovaných na 
konkrétních dotačních akcích.  

Veškeré dotační prostředky tak budou rozpočtovány a 
zároveň čerpány jako akce evidované v rámci RIS ZED, 
nebo v EDS/SMVS. 

od 3. čtvrtletí 2022 Dotační prostředky by již měly být uvolňovány pouze ze 
standardních akcí ZED. Tzn., že by mělo být nejdříve 
provedeno rozpočtové opatření z agregační akce na 
konkrétní akci ZED => rezervace => platební příkaz.  

 



Přenos dat do IS RED v roce 2022
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 §12 odst. (6) RP

Z rozpočtového systému jsou předávány údaje do centrální evidence dotací podle § 75b odst. 1.

 Vzhledem k tomu, že poskytovatelé dotací doposud v modulu RIS ZED zaregistrovali minimum

dotačních akcí a vzhledem k výše popsanému postupnému zavádění modulu RIS ZED, nemohou být

z RIS ZED předána data za 1. a 2. čtvrtletí t. r. do IS RED (CEDR).

 Z technických důvodů není možné, aby část dat o dotační akci byla do IS RED předána přímo

poskytovatelem a zbývající část přenosem z RIS ZED, proto je nezbytné, aby poskytovatelé,

v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, v roce 2022 zasílali svá data do IS

RED přímo, tj. postupovali stejně, jako v předchozích letech.

 Plná integrace RIS ZED s IS RED bude u akcí evidovaných v RIS ZED zajištěna od 1. 1. 2023.



Národní plán obnovy
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 Finanční prostředky v rámci NPO se v programovém financování mohou vyskytovat 

ve 4 různých variantách:

 Stávající dotační program (EDS)

 Nový dotační program – evidenční úroveň programového financování (RIS ZED)

 Nový dotační program – řídicí úroveň programového financování (EDS)

 Výdajový program organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací 

(SMVS)

Pro dotace vedené v EDS/SMVS platí, že musí být v plném rozsahu vedeny v souladu s 

vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. dokumentace programu, 

závěrečná vyhodnocení atp.)



Kontakty
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Zajištění podpory produktivního provozu RIS 

ZED
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• Systémové požadavky, přístupy do IS

oddělení 1105 – Správa rozpočtového systému (MF) kc.zed@mfcr.cz

• Metodické informace, technické informace

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-

financovani/zjednodusena-evidence-dotaci

• Instalace a příručky modulu ZED

https://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=IZED

mailto:kc.zed@mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci
https://www.edssmvs.cz/DocumentsList.aspx?Agenda=IZED


Zajištění podpory produktivního provozu RIS 

ZED

56

Pro uživatele IISSP, kteří mají přístup do aplikace SERVICE DESK, je možné

pro zajištění podpory, řešení případných problémů a incidentů spojených

s rutinním provozem provoz RISPF využít kontaktů:

Telefon: 225 515 890 (v pracovních dnech od 7:00 hod do 18:00 hod)

E-mail: servicedesk@spcss.cz

www stránky:  http://servicedesk.spcss.cz

Výběr kategorie požadavku při zadání hlášení: 

např. Požadavek na podporu ->RIS-ZED.

mailto:servicedesk@spcss.cz
http://servicedesk.spcss.cz/


Děkujeme za pozornost.
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