Informace pro příjemce veřejných finančních prostředků
z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
vydává tuto informaci pro příjemce veřejných finančních prostředků (dotace) z kapitoly
327 Ministerstvo dopravy ve vztahu na zpracování osobních údajů a jejich zveřejňování.

Článek I.
1. Ministerstvo dopravy poskytuje veřejné finanční prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Veřejnými prostředky jsou finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem dopravy ze státního
rozpočtu nebo Národního fondu.
3. Žádost o poskytnutí dotace musí obsahovat tyto údaje (§ 14 odst. 3 rozpočtových pravidel):
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a adresu
trvalého pobytu, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li
tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo; název, adresu sídla a identifikační číslo
osoby, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou,
b) název a adresu poskytovatele,
c) požadovanou částku,
d) účel, na který chce žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc (dále jen "žadatel
o dotaci") žádané prostředky použít,
e) lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo,
f) je-li žadatel o dotaci právnickou osobou, informaci o identifikaci
1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají
na základě udělené plné moci,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,
g) další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele a
h) identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána.

Článek II.
Ministerstvo dopravy, jako správce programů, použije podklady uvedené v článku I. pro zpracování
rozhodnutí o poskytnutí dotace (§ 14 odst. 4 rozpočtových pravidel) nebo smlouvy (§ 17 rozpočtových
pravidel).

1. Ministerstvo dopravy zpracovává výše uvedené dokumenty v informačních systémech,
definovanými rozpočtovými pravidly následovně:
A. v informačním systému programového financování (IS EDS/SMVS) dle ustanovení §§ 13
a 14 rozpočtových pravidel a prováděcích pravidel stanovených vyhláškou
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;
B. v informačním systému DOTINFO dle ustanovení § 18a rozpočtových pravidel;
C. v centrální evidenci Generálního finančního ředitelství dle ustanovení § 75b rozpočtových
pravidel v rozsahu údajů uvedených ve vyhlášce č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci
dotací, ve znění pozdějších předpisů;
2. Ministerstvo dopravy dále podle rozpočtových pravidel pravidelně předkládá Ministerstvu
financí údaje o stavu pohledávek z poskytnutých finančních výpomocí, majetkové účastí a
cenné papíry (§ 36 odst. 4 a prováděcí vyhlášky č. 455/2008 Sb., o rozsahu, struktuře a
termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních
výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou
příslušní hospodařit správci kapitol).
Doba uchování výše uvedených údajů je podle ustanovení § 18a odst. 6 rozpočtových pravidel
minimálně deset let.
3. Pokud Ministerstvem dopravy poskytnutá dotace nebo návratná finanční výpomoc
představuje veřejnou podporu, jsou takto poskytnuté finanční prostředky evidovány
v informačních systémech dle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o veřejných podporách“), následovně:
A. podpora malého rozsahu (podpora de minimis) v Centrálním registru dle ustanovení § 3a
zákona o veřejných podporách a článku 6 bodu 2 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis;
B. jiné veřejné podpory dle ustanovení § 5 zákona o veřejných podporách v informačních
systémech Komise (EU) (např. SARI nebo TAM);
Ve výše uvedených informačních systémech veřejných podpory se pracuje s údaji uvedenými
v ustanovení § 5a zákona o veřejných podporách. Doba uchování výše uvedených údajů je podle
§ 8a zákona o veřejných podporách tři roky.
4. Ministerstvo dopravy vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále
jen „zákon o účetnictví“), ve znění pozdějších předpisů. K tomu využívá resortní elektronický
informační systém, ve kterém zpracovává účetní doklady, související s jeho příjmy a výdaji
(úhrady, dotace, návratné finanční výpomoci, pohledávky, závazky atd.). Rozsah údajů
vedených k jednotlivým účetním operacím je dán ustanovením § 6 zákona o účetnictví. Doba
uchování účetních dokladů je podle ustanovení § 31 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví pět
let.

5. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení
§ 35 odst. 2 stanovuje uchovávání daňových dokladů po dobu 10 let od konce zdaňovacího
období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
6. Ministerstvo dopravy má za povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv jako
informační systém státní správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o registru smluv). Tento zákon stanovuje podmínky pro účinnost některých smluv. Doba
uchovávání zde není stanovena.

7. Pro zajištění implementace administrace čerpání Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF) se, v souladu s článkem 4.1 Dohody o partnerství pro programové období
2014–2020, používá jednotný monitorovací systém MS2014+, jehož gestorem je Ministerstvo
pro místní rozvoj.

8. Ministerstvo dopravy uchovává podklady související s poskytováním finančních prostředků EU
pro:
a) programovací období 2004 až 2006
podle článku 36 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999
o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, po dobu tří let poté, co Komise
proplatí konečný zůstatek pomoci.
b) programové období 2007 až 2013
podle článku 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne ze dne 11. července 2006
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,
v platném znění, po dobu tří let od uzavření operačního programu. S ohledem
na předpokládaný termín obdržení prohlášení o uzavření OP Doprava (viz čl. 62
odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) jsou veškeré doklady a
dokumenty vztahující se k výdajům a auditům tohoto operačního programu
uchovávány do konce roku 2025.
c) programové 2014 až 2020
podle článku 140 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1083/2006, u projektů, u nichž jsou celkové způsobilé výdaje nižší než
1 000 000 EUR po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní
závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny. V případě projektů neuvedených výše
mají být všechny doklady k dispozici po dobu dvou let od 31. prosince následujícího
po předložení účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného
projektu. Řídicí orgán (Ministerstvo dopravy) musí pro účely kontroly ze strany
vymezených orgánů s právem náhledu na dokumenty archivovat veškerou
dokumentaci o procesu výběru projektů a poskytování finančních příspěvků v rámci
programu po dobu minimálně tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo
k uzavření OPD 2014-2020, tj. min. do 31. 12. 2028.

Pokud je ve všech výše uvedených případech v českých předpisech pro uschování dokumentů a
dokladů stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší
lhůta.
Příjemce veřejných finančních prostředků (dotací) nemůže požádat o výmaz svých osobních údajů
z registrů nebo skartaci písemných podkladů pro jejich poskytnutí v kratším termínu, než
je stanoveno ve výše uvedených právních normách.

Článek III.
Ministerstvo dopravy je povinno zajistit součinnost při kontrolách a šetřeních s těmito orgány:
Kontrolní/auditní
orgán
Evropskou komisí

Zásadní právní předpisy, zmocňující subjekt ke kontrole/auditu u příjemců
finanční podpory
§ 6 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (finanční nařízení)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné
nařízení)

Evropským
účetním dvorem

Podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu
pro regionální rozvoj mají přístup k účetním záznamům Řídící, certifikační a
auditní orgány a subjekty uvedené v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (finanční nařízení),
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné
nařízení)
OLAF (Evropský
úřad pro boj proti
podvodům)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (finanční nařízení)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné
nařízení)

Ministerstvem
financí

§ 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie
a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (finanční nařízení)

Nejvyšším
kontrolním
úřadem
Policií ČR
Finančními úřady

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a
rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné
nařízení)
§ 21 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů
§ 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů
§ 57 odst. 1, § 58 a § 93 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů
§ 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

