
Metodika zpracování finančního vypořádání dotací poskytovaných na projekty v rámci 
programového financování z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa 
(VPS) za rok 2020 (týká se projektů, u kterých bylo ukončeno financování ze státního rozpočtu 
v roce 2020). 
 

Příjemci dotace (obce, které obdržely peněžní prostředky přímo od poskytovatele Ministerstvo 

financí, bez prostřednictví kraje), předloží podle § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 367/2015 

Sb., o finančním vypořádání Ministerstvu financí do 31. března 2021 podklady pro finanční 

vypořádání dotací z kapitoly VPS na příloze č. 3, Část B, případně připojí komentář (příloha 

č. 3, Část A, nebude akceptována). 

Návod k vyplnění přílohy č. 3 (Část B): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR

Příjemce:

Poskytovatel
3
:

Kapitola
1
:

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Skutečně čerpáno 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Skutečně použito 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 2 3 = 1 - 2

B.1 Dotace celkem

v tom: jednotlivé akce nebo projekty

Sestavil: Kontroloval:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací 

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

sloupec a 
Jednotlivým 

projektem se 

rozumí akce 

(projekt) v rámci 

programového 

financování. 

sloupec b 
Uvádí se číslo akce 
(projektu) v podobě: 
298D22300XXXX (Podpora 
výstavby, obnovy 
 a provozování komunální 
infrastruktury) nebo 
298D22800XXXX (Podpora 
rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny reg. školství 
v působnosti obcí). 

 

sloupec c 
Vyplní se ÚZ 
(98001, 98858 nebo 
98662); více zde. 

 

Název obce 

sloupec d  
Číslo jednací 
poskytovatele, 
nemusí se 
vyplňovat, pokud 
je více splátek.  
 

Neuvádí se  

MF ČR - VPS 

sloupec 3  
Uvádí se 

předepsaná 

výše vratky 

dotace při 

finančním 

vypořádání. 

Jedná se 

 o rozdíl 

sloupců 1 - 2. 

Uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

sloupec 1  
Celkový objem peněžních 
prostředků převedených 
poskytovatelem na bankovní 
účet příjemce k 31. 12. 2020 
(na základě předložených 
faktur), částka je snížena 
o vratky na výdajový 
bankovní účet poskytovatele 
provedené v průběhu trvání 
projektu (např. v důsledku 
porušení podmínek dotace). 

sloupec 2  
Uvádí se celkový objem 
peněžních prostředků 
použitých příjemcem 
k 31. 12. 2020. Jedná se 
o skutečně vyčerpanou 
částku obdrženou od 
poskytovatele dotace na 
základě předložených 
faktur. 

 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku


Příjemci dotací současně ve stejné lhůtě (do 31. 3. 2021) převedou na příjmový účet kapitoly 
VPS č. 772-5921001/0710, VS 2221, případné vratky dotací v rámci finančního vypořádání. 
Pro případné vratky dotací v rámci finančního vypořádání použijí příjemci rozpočtovou položku 
5364.  

Avízo k vratkám, případné dotazy k vyplnění tabulky nebo žádost o předvyplněnou tabulku 

směrujte na Ing. Janu Matějů, e-mail: Jana.Mateju@mfcr.cz, tel: 257 043 394.  

 

Příklad správného vyplnění obce Alfa 

 

 

VZOR

Příjemce: obec Alfa

Poskytovatel
3
:

Kapitola
1
: MFČR-VPS

Ukazatel
č. akce (projektu)

EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací

Skutečně čerpáno 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Skutečně použito 

celkem

k 31. 12. roku,

v němž byl projekt 

ukončen

Předepsaná výše 

vratky dotace při 

finančním 

vypořádání

a b c d 1 2 3 = 1 - 2

B.1 Dotace celkem 10 000 000,00 9 000 000,00 1 000 000,00

v tom: jednotlivé akce nebo projekty

obec Alfa - Stavební úpravy objektu 298D22X00XXXX 98 858 10 000 000,00 9 000 000,00 1 000 000,00

Sestavil: Karel Novák, 271 560 342 Kontroloval:
Jan Nohavička, 

606 532 781

Datum a podpis: 17.1.2021 Datum a podpis: 27.01.2021

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací 

a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

mailto:Jana.Mateju@mfcr.cz

