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MINISTERSTVO FINANCÍ 
odbor 12 – Financování územních rozpočtů 
 
Zpracovatel:  Ing. Jana Matějů, l. 3394 
 
 

Metodický pokyn pro zpracování finančního vypořádání za rok 2021 
 

 
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 2021 

 
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 2021 (týká se projektů, 
u kterých bylo ukončeno financování v roce 2021)  

 
Podle ustanovení § 14 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozpočtová pravidla“) příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci je povinen ji 
s poskytovatelem vypořádat v rámci finančního vypořádání. Finančně se 
nevypořádává pouze dotace, která byla příjemci poskytnuta ve výši výdajů, které 
příjemce uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím. 
 
Podle ustanovení § 75 rozpočtových pravidel příjemci dotací a návratných finančních 
výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška“). Finanční vypořádání za rok 2021 se řídí vyhláškou 
a dále uvedený postup je vysvětlujícím a upřesňujícím materiálem pro vypracování 
podkladů. 
 
 
A. Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání 

dotací nebo návratných finančních výpomocí poskytnutých krajům, obcím, 
dobrovolným svazkům obcí a hlavnímu městu Praze z kapitoly státního 
rozpočtu Všeobecná pokladní správa za rok 2021 

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

poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci přímo, předloží podle 
ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstvu financí ve lhůtě 
do 31. března 2022 podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných 
finančních výpomocí z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2021 
prostřednictvím přílohy č. 3, část A k vyhlášce a případně připojí komentář.  
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Tito příjemci také převedou do 31. března 2022 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. Pro 
případné vratky dotací v rámci finančního vypořádání použijí příjemci 
rozpočtovou položku 5364.   

 
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. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ve 
znění pozdějších předpisů a jejich zachycení ve finančních výkazech za rok 2021 
je nutné odsouhlasit s odd. 1201 Ministerstva financí s Ing. Jaroslavou 
Pavlíkovou (tel. 257 042 638), e-mail: jaroslava.pavlikova@mfcr.cz, a to 
nejpozději do 11. února 2022. 

 
 

2. Obce, kterým byla dotace poskytnuta prostřednictvím kraje, předloží kraji 
podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vyhlášky do 15. února 2022 podklady 
pro finanční vypořádání dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní 
správa za rok 2021 prostřednictvím přílohy č. 7, část A k vyhlášce a případně 
připojí komentář. Současně ve stejné lhůtě, tj. do 15. února 2022, převedou 
případné vratky dotace zatříděné na položce 5364 na účet kraje. 

  
Kraje po obdržení podkladů podle ustanovení § 17 odst. 3 vyhlášky 

provedou jejich kontrolu a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu. Jestliže 
došlo u obcí k překročení výdajů, které se hradí ze státního rozpočtu, obce 
předloží kraji žádost o dofinancování s příslušnými podklady. Kraj 
vypracuje souhrnný komentář, který včetně kopií žádostí jednotlivých obcí 
s doklady přiloží k finančnímu vypořádání. Bez předložení podrobného 
zdůvodnění překročených výdajů nebude žádosti vyhověno. 

 
V případě dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se jednalo 

o účelovou dotaci na zajištění asistence sčítacím komisařům, kraje vyhotoví 
seznam jednotlivých obcí s příslušnou výší vrácené částky. 

 
Kraje podle § 17 odst. 4 vyhlášky předloží Ministerstvu financí do 

31. března 2022 souhrnné podklady pro finanční vypořádání dotací za všechny 
obce v kraji poskytovaných z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2021 
prostřednictvím přílohy č. 8, část A k vyhlášce 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 DS do oddělení 1202 k rukám Ing. Matějů. 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 2021 (týká se projektů, 
u kterých bylo ukončeno financování v roce 2021)  

mailto:jaroslava.pavlikova@mfcr.cz
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Příjemci dotace poskytnuté na projekty v rámci programového financování, 
u kterých bylo ukončeno financování z kapitoly VPS státního rozpočtu v roce 
2021, předloží podle § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstvu financí ve lhůtě 
do 31. března 2022 podklady pro finanční vypořádání dotací z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa prostřednictvím přílohy č. 3, část B k vyhlášce 
a případně připojí komentář. Podrobný návod na vyplnění přílohy je zveřejněn 
na: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani. 
Současně ve stejné lhůtě převedou na příjmový účet kapitoly Všeobecná 
pokladní správa č. 772-5921001/0710, VS 2221, případné vratky dotací. Pro 
případné vratky dotací v rámci finančního vypořádání použijí příjemci 
rozpočtovou položku 5364. Avízo k vratkám zašlou DS do oddělení 1202 
k rukám Ing. Matějů. 

 
 
Ministerstvo financí se obrací na kraje se žádostí o součinnost týkající se 

bodu B. Metodického pokynu. Jednotlivé kraje obdržely seznam obcí, kterým 
byla poskytnuta přímá dotace na projekty v rámci programového financování, 
která podléhá finančnímu vypořádání za rok 2021. Žádáme o oslovení těchto 
obcí dle přiloženého seznamu s informací o ukončení financování akce (projektu) 
ze státního rozpočtu a o povinnosti předložit finanční vypořádání dle bodu B. 
Metodického pokynu. 

 
 

 
Vratky nepoužitých peněžních prostředků: 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky 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 
ustanovení § 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. 
 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/zpravy-mf-pro-obce-a-kraje
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Metodika a vzory tabulek k finančnímu vypořádání za rok 2021 jsou volně ke stažení 
na webových stránkách Ministerstva financí1.  
 
Krajům, hl. m. Praze a dobrovolným svazkům obcí budou příslušné tabulkové přílohy 
k finančnímu vypořádání s předvyplněným sloupcem 1 zaslány DS. Tyto tabulkové 
přílohy zašlete doplněné včetně komentáře DS na Ministerstvo financí. Tabulky 
v Excelovém souboru zašlete současně na e-mail: jana.mateju@mfcr.cz, 
tel.: 257 043 394.  

 
 

 

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

1. Metodický pokyn pro zpracování finančního vypořádání za rok 2021 
2. VZORY tabulek 
3. Metodika zpracování finančního vypořádání dotací poskytovaných na projekty v rámci 

programového financování z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (VPS) za 
rok 2021  

4. Seznam obcí dle bodu B. Metodického pokynu 

mailto:jana.mateju@mfcr.cz
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani

