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A. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání dotací nebo 

návratných finančních výpomocí poskytnutých krajům, obcím, dobrovolným 

svazkům obcí a hlavnímu městu Praha z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná 

pokladní správa za rok 2017

B. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání akcí v rámci 

programového financování, projektů výzkumu, vývoje a inovací a projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná 

pokladní správa a ze státních finančních aktiv za rok 2017 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 se řídí vyhláškou Ministerstva 

financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním 

vypořádání), ve znění pozdějších předpisů. Tento postup je vysvětlujícím a upřesňujícím 

materiálem pro vypracování podkladů s cílem zajistit jednotný způsob zpracování údajů.

Podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, je příjemce 

dotace nebo návratné finanční výpomoci povinen ji s poskytovatelem vypořádat v rámci 

finančního vypořádání ve lhůtách a podle zásad, které stanoví Ministerstvo financí vyhláškou 

o finančním vypořádání. Podle § 14 odst. 9 rozpočtových pravidel a podle § 4 odst. 5 

vyhlášky o finančním vypořádání se dotace, která byla příjemci poskytnuta ve výši výdajů, 

případně nákladů, které příjemce uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím, se 

považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně poskytnutou předem a 

částečně poskytnutou následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté 

následně.
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A. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání dotací nebo 

návratných finančních výpomocí poskytnutých krajům, obcím, dobrovolným 

svazkům obcí a hlavnímu městu Praha z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná 

pokladní správa za rok 2017

1. Hlavní město Praha, kraje, dobrovolné svazky obcí a obce, kterým byly poskytnuty 

dotace nebo návratné finanční výpomoci přímo předloží podle § 16 odst. 1 písm. a) 

vyhlášky o finančním vypořádání Ministerstvu financí ve lhůtě do 31. března 2018 

podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa za rok 2017 na příloze k vyhlášce o finančním vypořádání    

č. 3, část A a případně připojí komentář. 

Tito příjemci převedou do 31. března 2018 na příjmový účet kapitoly Všeobecná 

pokladní správa č. 772-5921001/0710, VS 2221, případné vratky dotací a návratných 

finančních výpomocí. Avíza k vratkám zašlou do oddělení 1202. Na avízu budou vratky 

rozdělené podle jednotlivých účelových znaků. 

Dotace uvolněné v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů 

podle přílohy č. 5 a k rozpočtu hlavního města Prahy podle přílohy č. 7 k zákonu 

č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 (i když nepodléhají 

finančnímu vypořádání), je nutné odsouhlasit s odd. 1201 Ministerstva financí 

s Ing. Jaroslavou Pavlíkovou, tel. 257 042 638, a to nejpozději do 8. února 2018.

2. Obce, kterým byla dotace poskytnuta prostřednictvím kraje, předloží kraji, dle § 17 

odst. 1 vyhlášky o finančním vypořádání, do 15. února 2018 podklady pro finanční 

vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa za rok 2017 na příloze č. 7, část A vyhlášky o finančním vypořádání a 

případně připojí komentář.  Současně ve stejné lhůtě, tj. do 15. února 2018 převedou na 

účet kraje případnou vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci. 
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Obce, které neobdržely finanční prostředky na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 

v roce 2017 a měly již v tomto roce výdaje, které hradily z vlastních zdrojů, použijí na 

tyto dříve uskutečněné výdaje dotaci na volbu prezidenta ČR poskytnutou v roce 2018. 

Z této dotace se uhradí jak již dříve uskutečněné výdaje v roce 2017 (refundace), tak 

výdaje uskutečněné následně v roce 2018. V rámci finančního vypořádání za rok 2018     

(v roce 2019) se tato dotace vypořádá celá.

Obce, kterým byla dotace poskytnuta v rámci finančních vztahů státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č. 6 k zákonu 

č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 na vybraná 

zdravotnická zařízení, ji odsouhlasí s odd. 1201 Ministerstva financí Ing. Jaroslavou 

Pavlíkovou, tel. 257 042 638 nejpozději do 8. února 2018. Kraji předloží dle § 17 odst. 1 

vyhlášky o finančním vypořádání, do 15. února 2018 podklady na příloze č. 7, část A 

vyhlášky o finančním vypořádání.  V návaznosti na tuto tabulku předloží doplňující 

přílohu VZZ – doplňující údaje, která je součástí komentáře k této dotaci. 

V souvislosti s finančním vypořádáním dotací na vybraná zdravotnická zařízení 

Ministerstvo financí sděluje, že pokyn 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 2017.

Kraje po obdržení podkladů od obcí podle § 17 odst. 3 vyhlášky o finančním 

vypořádání provedou jejich kontrolu a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu.

V případě překročených výdajů, které se hradí ze státního rozpočtu, obce předloží 

kraji žádost o dofinancování. Kraj v souhrnném komentáři sdělí, které obce výdaje 

překročily s uvedením částky, o kterou byly překročeny a předloží žádosti jednotlivých 

obcí Ministerstvu financí.

Kraje podle § 17 odst. 4 vyhlášky o finančním vypořádání předloží Ministerstvu 

financí do 31. března 2018 souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací a 

návratných finančních výpomocí za všechny obce kraje z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa za rok 2017 na příloze č. 8, část A souhrn, vyhlášky o finančním vypořádání a 
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případně připojí komentář. Současně ve stejné lhůtě převedou na příjmový účet kapitoly 

Všeobecná pokladní správa č. 772-5921001/0710, VS 2221, případné vratky dotací a 

návratných finančních výpomocí od obcí. Avízo k vratkám zašlou do oddělení 1202. Na 

avízu budou vratky rozdělené podle jednotlivých účelových znaků.

 

B. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání akcí v rámci 

programového financování, projektů výzkumu, vývoje a inovací a projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel kapitoly státního rozpočtu Všeobecná 

pokladní správa a ze státních finančních aktiv za rok 2017

Příjemci dotace na akce v rámci programového financování, projektů výzkumu, vývoje 

a inovací a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 

finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel předloží podle § 16 odst. 1 písm. 

b) vyhlášky o finančním vypořádání Ministerstvu financí ve lhůtě do 31. března 2018 

podklady pro finanční vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a státní 

finanční aktiva za rok 2017 na příloze k vyhlášce o finančním vypořádání č. 3, část B a 

případně připojí komentář. Současně ve stejné lhůtě převedou na příjmový účet kapitoly 

Všeobecná pokladní správa č. 772-5921001/0710, VS 2221 nebo na účet zvláštních 

účelových prostředků státních finančních aktiv č. 1978-23820001/0710, případné vratky 

dotací a návratných finančních výpomocí. Avízo k vratkám zašlou do oddělení 1202.

Finanční vypořádání akcí v rámci programového financování, projektů výzkumu, 

vývoje a inovací a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo 

z prostředků finančních mechanismů podle rozpočtových pravidel se předkládá, podle 

novely vyhlášky o finančním vypořádání, až po jejich ukončení. Akce nebo projekt 

jsou ukončeny, pokud je ukončeno jejich financování. Výjimkou bude finanční 

vypořádání za rok 2017. Část akce nebo projektu, která již byla řádně vypořádána při 

finančním vypořádání za rok 2016, nebude znovu vypořádávána. Finanční vypořádání 

víceletých projektů se provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla 

finančně vypořádána a financování bylo ukončeno v roce 2017.
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Podle § 3 odst. 2 vyhlášky je lhůta pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků dodržena, 

jestliže je částka, kterou má příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci vrátit (vratka), 

odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a poukázána poskytovateli 

nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci obdržel. 

Ministerstvo financí upozorňuje, že nevyčerpané účelové prostředky převedené po lhůtě 

stanovené vyhláškou se stávají zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1 

písm. b) rozpočtových pravidel, tj. jedná se o porušení rozpočtové kázně. O porušení 

rozpočtové kázně se jedná ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro 

převod vratky. V tomto případě je nutné situaci řešit prostřednictvím místně příslušného 

finančního úřadu. Postup kraje v případě porušení rozpočtové kázně u obcí v této souvislosti 

je podrobně popsán ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány 

obcí a krajů č. 3/2016 na: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje .

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů 

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

vypořádání.

Metodika a vzory tabulek k finančnímu vypořádání za rok 2017 jsou volně ke stažení na 

webových stránkách Ministerstva financí1. 

Příslušné tabulkové přílohy k finančnímu vypořádání pro konkrétní kraj a hl. m. Prahu 

s vyplněným sloupcem 1 budou také zaslány e-mailem kontaktním pracovníkům 

ekonomických nebo finančních odborů a odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Tabulkový 

soubor v Excelu bude uzamčený, k jeho odemknutí se použije heslo FV2017. Tyto tabulkové 

přílohy, zašlete doplněné a uzamčené v témže Excelovém souboru na e-mail: 

jana.mateju@mfcr.cz.

1 Materiály ke stažení jsou umístěny na webu Ministerstva financí:  
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani

1. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných 
svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a 
se státními finančními aktivy za rok 2017 

2. Vzory tabulek
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Dobrovolné svazky obcí a ostatní příjemci přímo poskytnuté dotace obdrží předepsané 

tabulky s metodickými pokyny elektronickou poštou. V případě potřeby mohou o zaslání e-

mailem požádat na e-mailové adrese: jana.mateju@mfcr.cz, tel.: 257 043 394.

mailto:jana.mateju@mfcr.cz

