
II)  Finanční vypořádání obcí s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za 

rok 2015 
 

 

a) Kraje zkontrolují a odsouhlasí čerpání účelových prostředků, které obce jejich 

prostřednictvím obdržely ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Tyto 

prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání obce předloží krajským úřadům na příloze 

č. 7, část A. Kraje po odsouhlasení přílohy zpracují podle přílohy č. 14 k vyhlášce: „Pokyny 

ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13“, 6) Pokyny ke 

zpracování tabulek dle vzoru v příloze č.8 (Část A).   

 

b) Finanční prostředky z kapitoly Operace státních finančních aktiv podléhají finančnímu 

vypořádání, obce je také předkládají na příloze č. 7, Část A, kraje je sumarizují na příloze 

č. 8, Část A.   

 

c) Na příloze č. 7, Část A se provede vypořádání účelových dotací poskytnutých v rámci 

finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí, podle přílohy č. 6 k zákonu 

č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, a to jmenovitě na účelové 

dotace na vybraná zdravotnická zařízení, kraje je opět sumarizují na příloze č. 8, Část A.   

 

d) V návaznosti na přílohu č. 7, Část A předloží obce krajům doplňující přílohu 7a, která je 

součástí komentáře k této dotaci. 

 

e) V případě překročených výdajů, které má státní rozpočet povinnost uhradit, kraje v komentáři 

rozepíší, které obce výdaje překročily s uvedením částky, o kterou byly překročeny a žádosti 

jednotlivých obcí o dofinancování překročených výdajů v rámci finančního vypořádání. 

 

f) Finanční vypořádání se týká výhradně finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 

2015. 

 

g) Zaúčtované dotace uvolněné v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí 

v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č. 6 k zákonu č. 345/2014 Sb., o státním 
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rozpočtu České republiky na rok 2015, je nutné odsouhlasit s odd. 1201 Ministerstva financí 

Ing. Jaroslavou Pavlíkovou, tel. 2 5704 2638, a  to nejpozději do 5. února 2016. 

 

h) Pro vyhodnocení údajů, týkajících se čerpání dotace poskytnuté v rámci finančního vztahu 

státního rozpočtu k rozpočtům obcí, je třeba předložit doplňující tabulku 7a, které bude 

předložena a projednána v odd. 1201 (Ing. Jaroslava Pavlíková, tel. 2 5704 2638). V 

souvislosti s finančním vypořádáním dotací na vybraná zdravotnická zařízení upozorňujeme, 

že sdělení Ministerstva financí čj. 12/14 689/2007-121 ze dne 29.1. 2007 k postupu 

finančního vypořádání dotací v případě, kdy zařízení je příjemcem dotace na 1 místo a 

současně příjemcem státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, zůstává v platnosti i pro finanční vypořádání za rok 2015. 

 

i) Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů 

provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnosti údajů vykázaných při finančním 

vypořádání. 

 

 

 

 

 

 

 


