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METODICKÝ POKYN PRO POSKYTOVATELE 
DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ  

 
 
Vyřizuje: Ing. Blažková Blanka      Č. j. MF-48397/2014-5406 
tel. 25704 3328        V Praze dne 18. 6. 2014 
 
 
 K 31. 12. 2013 bylo ukončeno financování programů prostřednictvím pověřené banky 

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Od 1. 1. 2014 probíhá financování programů evidovaných 

v systému EDS/SMVS prostřednictvím České národní banky, (ČNB) u příjemců dotací, jejichž účty jsou 

podřízeny státní pokladně podle § 3 písm. h) bod 1 - 9 rozpočtových pravidel. U ostatních příjemců 

dotací uvedených v § 3 písm. h) bod 10 – 15, prostřednictvím převodu na účet u jakékoliv jiné banky 

oprávněné působit v ČR (§ 33, odst. 8 rozpočtových pravidel). Na základě výše uvedené skutečnosti 

Ministerstvo financí vydává tento Metodický pokyn. 

 

1) V případě financování programů a projektů v systému programového financování správce programu 

rozhoduje, jaká forma financování dotace (Ex ante, Ex post, nebo jejich vzájemné kombinace) bude 

při proplácení dotace použita.  

2) Ministerstvo doporučuje proplácet dotace jen na základě předložení daňového dokladu (faktury) se 

všemi náležitostmi a přílohami stanovenými správcem programu. Nedoporučuje používat ve větší 

míře platby předem, neboť to může vést ke ztrátě prostředků způsobených neschopností instituce 

použít je hospodárně, účelně a efektivně, natož je vrátit.  

3) Podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., a v souvislosti s tvorbou nároků 

z nespotřebovaných výdajů je příjemce dotace povinen nevyčerpané peněžní prostředky vrátit na 

účet poskytovatele nejpozději do 15. prosince příslušného roku. Pokud nevyčerpané prostředky 

nevrátí na účet poskytovatele ve stanoveném termínu, nemohou z nich vzniknout nároky 

z nespotřebovaných výdajů (NNV), a tím instituce ztrácí možnost jejich poskytnutí v následujícím 

kalendářním roce. 

4) V podmínkách pro použití dotace může být stanoveno, že na financování projektu se může podílet i 

jiný nestátní subjekt. V případě, že se na financování bude podílet, musí být jeho podíl uveden.  

5) Pokyny a termíny pro předkládání daňových dokladů k proplacení na konci kalendářního roku 

budou příjemcům sděleny v návaznosti na vyhlášení těchto pokynů Českou národní bankou. 

6) Originály daňových dokladů (faktur), smluv a všech povinných příloh se musí uchovávat pro případ 

kontroly u příjemce dotace minimálně po dobu 10 let od konce období, ve kterém se plnění 

uskutečnilo (§ 35, odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

 


