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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 29.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27.11.2018, čj. MU-IS/156780/2018/799180/ESF-1, 

v níž požadujete poskytnutí následujících informací: 

databázi příjemců dotační podpory z řad nestátních neziskových organizací z Vašeho krajského rozpočtu. Takto získané 

informace hodláme prostřednictví našeho pracoviště Centrum pro výzkum neziskového sektoru využít pro zpracování Rozboru 

financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů za rok 2017 (obdobný dokument je k dispozici zde: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/rozbor-financovani-nestatnich-neziskovych-organizaci-168259/). Dokument bude 

po zpracování za všechny krajské rozpočty v ČR přístupný na http://cvns.econ.muni.cz/.  

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;  

- paragraf 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 

rozpočet či dalšími - v takovém případě prosím 

okomentujte). 

Do datového souboru zahrňte tyto právní formy nestátních neziskových organizací: 117, 118, 141, 161, 422, 423, 641, 706, 

721, 722, 723, 736, 751, 906, 936.  

 

 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

číslo jednací: KUJCK 150054/2018 
spisový znak: KHEJ 145299/2018/kakr/4 

 datum: 10.12.2018  vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  telefon: 386 720 225 
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Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme vyžádané údaje o poskytnutých prostředcích z rozpočtu Jihočeského kraje 

nestátním neziskovým organizacím (NNO) za rok 2017. Jedná se o informaci formou datového souboru „Přehled prostředků 

poskytnutých Jihočeským krajem nestátním neziskovým organizacím (NNO) za rok 2017“ a „Přehled prostředků poskytnutých 

Jihočeským krajem a jeho prostřednictvím převedených dotací nestátním neziskovým organizacím (NNO) za rok 2017 - EU“.  

S pozdravem 

 

 

Mgr. Petr Soukup 

vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

1x příloha: Přehled prostředků poskytnutých nestátním neziskovým organizacím (NNO) za rok 2017.xls 


