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Žádost o poskytnutí informací týkající se příjemců dotační podpory 

 

Dne 28.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovali  

o poskytnutí následujících informací: 

,,Databázi příjemců dotační podpory z řad nestátních neziskových organizací z Vašeho krajského 

rozpočtu. 

Žádáme o poskytnutí informací formou datového souboru ve formátu Microsoft Excel (.xls)  

ve struktuře udané tabulkou v příloze (viz také níže): 

Struktura požadovaných informací: 

- IČ příjemce dotace; 

- název příjemce dotace; 

- kód dotačního titulu (pokud evidujete); 

- název dotačního titulu; 

- pragraf rozpočtové skladby; 

- položka rozpočtové skladby; 

- název položky rozpočtové skladby; 

- číslo projektu (pokud evidujete); 

- název projektu (pokud evidujete); 

- poskytnutá částka v Kč; 

- informace o kofinancování projektu z EU: 

          - kód operačního programu 

          - název operačního programu 

          - suma kofinancovaná EU v Kč  

          - suma kofinancovaná krajským rozpočtem (kontrolní údaj) 

          - suma kofinancovaná státním rozpočtem 

          - celková suma v Kč (tj. včetně částky kofinancované EU, krajským rozpočtem, státním 

rozpočtem či dalšími – v takovém případě okomentujte)“.     

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

V příloze č. 1 a č. 2 Vám zasíláme data o zaslaných platbách dotací neziskovým organizacím v roce 

2017 v podobě, ve které je náš účetní systém dokáže vygenerovat. Objemově se jedná o cca 1 400 

plateb, které jsou vygenerovány ve dvou sestavách. V první sestavě (v příloze č. 1) jsou dotace bez 

účelového znaku, tj. jedná se o peníze z rozpočtu kraje. Ve druhé sestavě (v příloze č. 2) jsou dotace 

ze státního rozpočtu a rovněž projekty spolufinancované z EU.  

 

V příloze č. 1 a č. 2 jsou uvedeny zkratky, zasíláme podrobnější informaci o použitých zkratkách. 

 

IČO + název příjemce 

Paragraf rozpočtové skladby (sloupec ODPA) 

Položka rozpočtové skladby (sloupec POL) 

 



 
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary-Dvory,  Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ70891168,  

tel.: +420 354 222 111, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz 

Název položky rozpočtové skladby – vyplývá z vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

Poskytnutá částka 

Státní dotační programy – účel dotace (dotační titul) určuje sloupek ÚZ (účelový znak), kde 

posledních 5 míst tvoří státní účelové znaky – číselník státních účelových znaků zveřejňuje 

Ministerstvo financí na svých webových stránkách. 

Informace o projektu z EU – v roce 2017 se u neziskových organizací jednalo pouze  

o projekty spolufinancované z operačního programu zaměstnanost (kód 104), ve sloupci ORG osmé 

místo označuje podíly 1=podíl kraje, 2=podíl státního rozpočtu a 3= podíl EU. Projekty 

spolufinancované z EU lze poznat dle ORG, kde na čtvrtém místě ORG je číslice 7. U projektů 

spolufinancovaných z EU, je vždy příslušná platba (doklad má stejné agendové číslo) rozdělena do tří 

řádků, které se liší v ORG a tímto způsobem jsou vykázány rozpočítané částky kofinancování kraje, 

státního rozpočtu a EU. Celková suma je součtem těchto tří částek.  

 
 

 

S pozdravem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Dotace (Krajské finance) 

Příloha č. 2 – Dotace (ze státního rozpočtu, projekty spolufinancované z EU) 


