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1. ÚVOD 

Žádosti o dotaci v oblasti kultury se zadávají na stránkách dotačního portálu elektronicky přes webový 
formulář.  
Poznámka: Po dokončení elektronického zadání je však nutno vyplněný formulář vytisknout a 
podepsaný doručit na Odbor kultury MMB, jak bude popsáno níže. 

Tento manuál popisuje celý proces - od registrace (pro nové žadatele), přes přihlášení, obnovu 
zapomenutého hesla (pro žadatele, kteří jsou již registrování z dřívějška), až po vyplňování žádosti o 
dotaci a její odeslání na Odbor kultury MMB. 

Všechny následující obrazovky jsou pořízeny z prohlížeče Google Chrome. Vzhled stránek v různých 
prohlížečích se může mírně odlišovat. 

Jsou podporovány všechny současné internetové prohlížeče. Vzhledem k obsáhlosti formuláře žádosti 
nedoporučujeme pracovat na zařízení s malým rozlišením (např. mobilní telefon). 
 

Odkaz na dotační formulář najdete na stránkách https://dotace.brno.cz v sekci Podat žádost. 

Na úvodní stránku je možný přístup bez přihlášení (pro ještě neregistrované a nepřihlášené žadatele). 
Jsou zde uvedeny aktuální informace (termíny školení, kontakty, manuály, možnost registrace a 
přihlášení pro vyplňování žádosti). 

  

https://dotace.brno.cz/
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2. REGISTRACE ŽADATELE DO SYSTÉMU 

Pro vyplnění žádosti je nejprve nutné se do systému registrovat (registrací žadatel získá přihlašovací 
jméno a heslo, se kterým se přihlašuje do zabezpečené části stránek, kde se nachází dotační formulář. 

Poznámka: Registraci využijí noví žadatelé. Žadatelé, kteří se registrovali v loňském ročníku se mohou 
přímo přihlásit (pokud si pamatují nebo dohledají své heslo), nebo mohou využít formulář pro 
vygenerování nového hesla (dostupný taktéž z úvodní stránky). 

Pro registraci klikněte na odkaz Registrace z úvodní stránky 

 

Je nutno vyplnit všechna pole. Při nevyplnění některého pole je za příslušným políčkem zobrazeno 
upozornění „Požadovaný údaj“. 

 
 
Pokud je nečitelný bezpečnostní obrázek, použijte odkaz pro vygenerování nového obrázku. 

Po úspěšném vyplnění všech polí a kliknutí na tlačítko Odeslat požadavek na registraci je systémem 
provedena kontrola, zda již není registrován žadatel se stejným uživatelským (přihlašovacím jménem) 
nebo e-mailovou adresou.  Pokud je vše v pořádku, zobrazí se tlačítko Pokračovat 
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Nyní zkontrolujte svoji e-mailovou schránku, kam je systémem zaslán e-mail s přihlašovacím jménem 
a heslem.  
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3. PŘIHLÁŠENÍ 

Pro přihlášení můžete použít odkaz z e-mailu nebo na následující stránce klikněte na odkaz Přihlášení. 

 

Zobrazí se přihlašovací stránka, kde zadejte jméno a heslo z e-mailu. 

 
 
 
Poznámka: Heslo je v e-mailu ohraničeno zprava i zleva znaky "--", které nejsou jeho součástí. Tyto 
znaky neopisujte ani nekopírujte při zadávání hesla při přihlašování.  
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Pokud si omylem vymažete e-mail se zaslaným heslem, můžete na přihlašovací stránce použít odkazu 
Zapomenuté heslo, pomocí kterého systém vygeneruje nové heslo a pošle ho na vaši e-mailovou 
adresu uvedenou při registraci. Viz kapitola Obnova zapomenutého hesla. 

Upozornění: Po 3 neúspěšných pokusech je účet zablokován a je nutné kontaktovat technickou podporu 
pro odblokování účtu (viz kontakt na stránkách - administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 
134, e-mail: dotaceok@brno.cz). 
 
 

4. ZMĚNA HESLA 

Po přihlášení do systému doporučujeme změnit si heslo. Odkaz na změnu hesla neleznete v horním 
menu 

Upozornění: Nové heslo si poznamenejte, při změně hesla již není zasílána e-mailová notifikace s tímto 
novým heslem. 

 

mailto:dotaceok@brno.cz
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5. OBNOVA ZAPOMENUTÉHO HESLA 

Pokud zapomene své heslo, je možno použít formuláře na obnovu hesla, dostupného na úvodní stránce 
pro nepřihlášené uživatele. 

Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili pro registraci. 

 

Na tuto adresu vám bude zaslán e-mail s novým heslem. E-mail je generován automaticky a je zasílán 
ihned. 
 
 

6. VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI 

Vyplnění žádosti je možné po kliknutí na menu Podat žádost. Zobrazí se stránka, kde jsou uvedeny 
základní instrukce pro vyplnění a podání formuláře. 
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Vlastní formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz Založit žádost. 

Je zobrazena hlavička formuláře. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se provede kontrola formuláře 
(všechny pole jsou povinné a musí být vyplněny). Nevyplněné pole je indikováno červeným textem 
„Toto pole nemůže zůstat prázdné“.  

 

Jsou-li všechna pole vyplněna, je hlavička formuláře uložena a následně je zobrazen celý formulář 
žádosti.  
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Upozornění: Všechny finanční částky zadávejte v tisících, například: položka bude 15 000 Kč, do kolonky 
napište číslo 15. NEPOUŽÍVEJTE DESETINNÁ MÍSTA !!! 

Na konci formuláře jsou umístěna čtyři tlačítka 

 
• Odeslat - použijte pro odeslání kompletně vyplněného formuláře. Po stisknutí na tlačítko je 

provedena kontrola všech vyplňovaných polí. 
Pokud formulář obsahuje chyby, jsou tyto chyby zobrazeny a nedojde k odeslání. Pokud 
nemůžete všechny chyby opravit, použijte tlačítka „Uložit (a a zůstat ve formuláři)“ nebo 
„Zavřít s uložením“, které umožní uložit rozpracovanou práci bez ohledu na chyby ve formuláři. 

• Uložit (a zůstat ve formuláři) - použijte na průběžné ukládání (i neúplného) formuláře. Po 
stisknutí na tlačítko není provedena žádná kontrola na správnost. 
Úspěšné uložení formuláře je indikováno znovunačtením stránky s Vaší rozpracovanou žádostí. 

• Zavřít s uložením - uloží vyplněné hodnoty ve formuláři a formulář uzavře, vracíte se na 
stránku se všemi Vašimi žádostmi. 

• Zavřít bez uložení - zavře formulář bez uložení 

Poznámka: Protože se jedná o webovou aplikaci, doporučuje se provést uložení formuláře každých cca 
30 minut. Nedoporučujeme nechat otevřený (neuložený) formulář delší dobu (například přes noc). 

Ve formuláři jsou všechna pole povinná s výjimkou:  

• všech číselných údajů 

• pole „www stránky“ 

• pole „Kontaktní adresa“ 

• pole „Předčíslí účtu“ 

U některých polí je zobrazen symbol  - po najetí myší nad tento symbol se zobrazí doplňující text. 
Kliknutím na otazník zůstane tento text trvale viditelný (dokud ho nezavřete křížkem v pravém horním 
rohu). 
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Při vyplňování formuláře jsou prováděny výpočty číselných polí a automatická kontrola správnosti 
vyplňovaných hodnot u polí typu číslo a datum. Případné chyby/nesrovnalosti jsou ihned indikovány 
červeným upozorňujícím textem, příp. červeným podbarvením pole, do kterého je zadána nesprávná 
hodnota. 

Ve formuláři je průběžně kontrolováno: 

• zadání nečíselného znaku do číselných polí (zobrazí se upozornění, pole se podbarví červeně a 
vložený obsah je z pole vymazán) 

 
• zadání necelého čísla do číselných polí statistických údajů (zobrazí se upozornění, pole se podbarví 

červeně a vložený obsah je z pole vymazán) 

 
• kontrola žádosti maximálně 70% z celkových uznatelných nákladů - pokud je celková hodnota PD 

více než 70% CUN, je zobrazen upozorňjící text a pole ve kterém došlo k překročení je podbarveno 
červeně. 

 
• kontrola žádosti maximálně 10% na úhradu ostatních režijních nákladů z celkové hodnoty PD  

 
• kontrola žádosti maximálně 60% na úhradu osobních nákladů (Mzdy a odvody + Dohody o PČ a PP) 

z celkové hodnoty PD 

 
• kontrola vyrovnaného rozpočtu - je kontrolován rozdíl Náklady - Výnosy, při nenulovém výsledku 

je zobrazen upozorňující text a pole za příslušný rok je podbarveno červeně (viz následující 
obrázek) 

 
• kontrola vyplnění povinných příloh 
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• kontrola počtu znaků u víceřádkových polí 

 

Poznámka: Tyto průběžné kontroly nemají vliv na průběžné ukládání žádosti. Žádost je možno uložit i 
přes výše uvedené chyby. Žádost však není možno odeslat, pokud nejsou odstraněny všechny chyby. 

6.1. VLOŽENÍ PŘÍLOHY 

Přílohu vložte kliknutím na tlačítko „Vložit přílohu“. 

 

Vyberte soubor z počítače a klikněte na OK 

 

Soubor je nyní nahráván na server. Dokončení je indikováno zobrazením potvrzovacího okna, kde je 
nutno potvrdit kliknutím na OK. 

 

Soubor se následně zobrazí v příslušné sekci ve formuláři. 
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Poznámka: Je možno vkládat přílohy běžných formátů (dokumenty MS Office, obrázky, atd), 
preferovaným formátem je však pdf. 

Upozornění: Maximální velikost jednoho vkládaného dokumentu je omezena na 15 MB. Větší 
dokumenty nevkládejte, nepůjdou do systému vložit. 

 

6.2. SMAZÁNÍ PŘÍLOHY 

Pro smazání již nahrané přílohy použijte odkaz Smazat za názvem vložené přílohy. 

 

Je zobrazeno potvrzení smazání. 

 

 

6.3. ULOŽENÍ ŽÁDOSTI 

Formulář je možno uložit kliknutím na tlačítko Zavřít s uložením (žadatel je navrácen na stránku se 
všemi svými žádostmi) nebo kliknutím na Uložit (a zůstat ve formuláři), které umožňuje průběžné 
ukládání žádosti při jejím vyplňování, obdobně, jako je tomu například u průběžného ukládání 
rozepsané práce v aplikaci MS Word.  

 

 

6.4. ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI 

Kompletně vyplněný formulář je možno odeslat kliknutím na tlačítko Odeslat. Odeslaný formulář 
následně již nelze editovat, pro případné změny se obraťte na Odbor kultury (kontakt je uveden na 
stránkách Žádostí o dotace). 

 

Před odesláním je prováděna kontrola vyplněných polí: 

1. Kontrola zakliknutí čestného prohlášení 
2. Kontrola vložených povinných příloh 

Je kontrolováno, zda jsou vloženy všechny povinné přílohy 
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3. Kontrola délky víceřádkových textů 
Je kontrolováno, zda víceřádková pole nejsou prázdná nebo neobsahují delší text, než je povoleno. 

 

  

4. Kontrola finančních polí - vyrovnanosti rozpočtu / přesáhnutí 70% z celk. uznatelných nákladů / a 
další.. 
Přímo ve formuláři je na příslušných místech zobrazeno upozornění na nesprávně vyplněné 
hodnoty. 

 

5. Kontrola vyplnění všech povinných polí 

 

6. Kontrola vysokých částek (špatně zadáno v korunách, namísto v tisících) - pokud jsou zadávané 
částky v pořádku - klikněte na OK, pokud jsou zadány chybně, klikněte na Storno/Zrušit pro návrat 
do formuláře a jejich opravu. 

 
 
Následně je zobrazeno poslední potvrzovací okno. 
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Po kliknutí na OK, je žádost odeslána na server a již ji nelze upravovat. Je zobrazena stránka se 
seznamem vašich žádostí. Odeslanou žádost naleznete v sekci Odeslané žádosti. 

 

Následně jsou provedeny tyto akce: 

• je odeslána potvrzující e-mailová zpráva (v řádu minut) 

• je vygenerována PDF verze žádosti (ikonka pdf, v řádu minut - je třeba provést refresh stránky 
nebo počkat na potvrzující e-mailovou zprávu). 

• žádost je dále uzamčena pro úpravy 

Po odeslání elektronické verze žádost vytiskněte, podepište a včetně všech příloh doručte na Odbor 
kultury Magistrátu města Brna. 

Způsob doručení žádosti: 

• osobně na podatelnách MMB (Malinovského náměstí 624/3 nebo Dominikánské náměstí 
196/1) nebo na OK MMB (Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno, 3. patro) 

• zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Magistrát města Brna, 
Odbor kultury, Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno 

• elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID: a7kbrrn) nebo e-mailem na adresu 
posta@brno.cz se zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby. 

Podávané verze musí být totožné (včetně příloh). Datum nejpozdějšího podání / doručení je vždy 
uveden na webových stránkách (může se v jednotlivých ročnících lišit). 

Z hlediska dodržení termínu pro podání žádosti o dotaci je v případě zaslání žádosti prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb rozhodující datum podání zásilky a v ostatních případech datum jejího 
doručení (u datové schránky se za datum doručení považuje datum dodání do datové schránky). 
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7. PROHLÍŽENÍ ŽÁDOSTI 

Kliknutím na Název žádosti nebo na ikonu lupy v Přehledu žádostí se zobrazí formulář žádosti v 
náhledu. 

 

 

8. EDITACE ROZPRACOVANÉ ŽÁDOSTI 

Kliknutím na ikonu formuláře s tužkou v Přehledu žádostí se zobrazí editační formulář žádosti. 

Poznámka: Editovat lze pouze dosud neodeslané žádosti. 

 

 

9. SMAZÁNÍ ŽÁDOSTI 

Kliknutím na ikonu křížku v Přehledu žádostí je po potvrzení žádost smazána. 
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10. TISK ŽÁDOSTI 

Po odeslání žádosti na server je vygenerován pdf soubor, který je určen k tisku. Odkaz na soubor je 
uveden v e-mailové zprávě. 
 
V sekci odeslaných žádostí se objeví ikonka pdf. Vygenerování pdf po odeslání žádosti trvá v řádu minut 
- je třeba provést refresh stránky nebo počkat na potvrzující e-mailovou zprávu. 

 
 

11. PŘÍSTUP DO ARCHIVU 

Pro žadatele loňských ročníků je přímo z menu přístupný archiv jejich odeslaných žádostí. 
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Poznámka: Archiv je přístupný pouze v případě použití stejného přihlašovacího jména, které bylo 
použito v minulých ročnících pro vyplňování žádostí. Pokud je použito jiné přihlašovací jméno, zobrazí 
se po kliknutí na příslušný ročník text „Je nám líto, ale tento web s vámi nikdo nesdílel“. 


