
 MINISTERSTVO FINANCÍ

                  odbor 12

Referent:  Ing. Jana Matějů, l. 3394

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 2018

B. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání dotací na 

projekty v rámci programového financování z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná 

pokladní správa za rok 2018 (týká se projektů, u kterých bylo ukončeno financování 

v roce 2018) 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018 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 vyhlášky č. 435/2017 Sb. 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. 
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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 2018

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 2019 

podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa za rok 2018 na příloze č. 3, část A k vyhlášce o finančním 

vypořádání a případně připojí komentář. 

Tito příjemci také převedou do 31. března 2019 na příjmový účet kapitoly 

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

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

budou vratky rozdělené podle jednotlivých účelových znaků. 

Od roku 2018 dochází ke změně v oblasti účetního a rozpočtového vykazování 

poskytovaných náhrad nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv 

a s jejich likvidací ÚZ 98 297 a úhrad výdajů na činnosti zdravotnických zařízení 

v oblasti vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou ÚZ 98 335. Uvedené finanční 

prostředky již nejsou uvolňovány ze státního rozpočtu formou účelové dotace, ale formou 

náhrad, proto nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a nejsou 

předepsány v přiložených tabulkách. 

Dotace uvolněné v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů 

podle přílohy č. 5, k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č. 6 

a k rozpočtu hlavního města Prahy podle přílohy č. 7 k zákonu č. 474/2017 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 (i když nepodléhají finančnímu 

vypořádání), a jejich zachycení ve finančních výkazech za rok 2018 je nutné odsouhlasit 

s odd. 1201 Ministerstva financí s Ing. Jaroslavou Pavlíkovou (tel. 257 042 638), e-

mailová adresa: jaroslava.pavlikova@mfcr.cz, a to nejpozději do 8. února 2019.

mailto:jaroslava.pavlikova@mfcr.cz
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Dobrovolné svazky obcí a ostatní příjemci přímo poskytnuté dotace nebo návratné 

finanční výpomoci 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).

2. Obce, kterým byla dotace poskytnuta prostřednictvím kraje, předloží kraji, podle 

§ 17 odst. 1 písm. a) vyhlášky o finančním vypořádání, do 15. února 2019 podklady pro 

finanční vypořádání dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 

2018 na příloze č. 7, část A k vyhlášce o finančním vypořádání a případně připojí 

komentář.  Současně ve stejné lhůtě, tj. do 15. února 2019, převedou na účet kraje 

případnou vratku dotace. 

Obce, které neobdržely v roce 2017 dotaci na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 

a kompenzovaly své výdaje uskutečněné v tomto roce dotací poskytnutou v roce 2018, 

vypořádají finanční prostředky celkem (2017 + 2018).

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. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, na vybraná 

zdravotnická zařízení, ji odsouhlasí prostřednictvím krajů s odd. 1201 Ministerstva 

financí s Ing. Jaroslavou Pavlíkovou, (tel. 257 042 638), e-mailová adresa: 

jaroslava.pavlikova@mfcr.cz, a to nejpozději do 8. února 2019. Kraji předloží dle 

§ 17 odst. 1 písm. a) vyhlášky o finančním vypořádání, do 15. února 2019 podklady na 

příloze č. 7, část A k vyhlášce 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 2018.

mailto:jana.mateju@mfcr.cz
mailto:jaroslava.pavlikova@mfcr.cz


4

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

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

Jestliže došlo k překročení 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 2019 souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací za 

všechny obce kraje z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2018 na příloze č. 8, 

část A k vyhlášce o finančním vypořádání a případně připojí komentář. Současně ve 

stejné lhůtě převedou na příjmový účet kapitoly Všeobecná pokladní správa č. 772-

5921001/0710, VS 2221, případné vratky dotací 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 dotací na 

projekty v rámci programového financování z kapitoly státního rozpočtu 

Všeobecná pokladní správa za rok 2018 (týká se projektů, u kterých bylo 

ukončeno financování v roce 2018) 

Příjemci dotace poskytnuté na projekty v rámci programového financování, 

u kterých bylo ukončeno financování v roce 2018, předloží podle 

§ 16 odst. 1 písm. b) k vyhlášce o finančním vypořádání Ministerstvu financí ve lhůtě 

do 31. března 2019 podklady pro finanční vypořádání dotací z kapitoly Všeobecná 

pokladní správa na příloze k vyhlášce o finančním vypořádání č. 3, část B k vyhlášce 

o finančním vypořádání a případně připojí komentář. Současně ve stejné lhůtě převedou 

na příjmový účet kapitoly Všeobecná pokladní správa č. 772-5921001/0710, VS 2221, 

případné vratky dotací. Avízo k vratkám zašlou do oddělení 1202.

Finanční vypořádání projektů v rámci programového financování se předkládá až 

po jejich ukončení. Podle § 2, odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání se 

ukončením projektu rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu. 
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---

Vratky nepoužitých peněžních prostředků:

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky o finančním vypořádání je lhůta pro vrácení nepoužitých peněžních 

prostředků dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce dotace nebo návratné finanční 

výpomoci povinnost 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 2018 jsou volně ke stažení na 

internetových stránkách Ministerstva financí1. 

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

s vyplněným sloupcem 1 budou zaslány e-mailem kontaktním pracovníkům ekonomických 
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 za 
rok 2018Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2018 

2. Vzory tabulek

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani
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nebo finančních odborů a odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Tyto tabulkové přílohy 

zašlete doplněné v témže Excelovém souboru na e-mail: jana.mateju@mfcr.cz.

mailto:jana.mateju@mfcr.cz

