IV) Finanční vypořádání obcí, dobrovolných svazků obcí a občanských sdružení s kapitolou
státního rozpočtu VPS za rok 2012, kterým byla poskytnuta dotace přímo
Ministerstvem financí bez prostřednictví kraje

V souladu s §75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vypracují obce a dobrovolné
svazky obcí, kterým byla poskytnuta v roce 2012 dotace z kapitoly státního rozpočtu
Všeobecná pokladní správa přímo Ministerstvem financí bez prostřednictví kraje finanční
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012.
a) Tyto obce a dobrovolné svazky obcí předloží Ministerstvu financí, do 15. února 2013
podklady pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých
z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2012 na tabulce uvedené v příloze a připojí
komentář. Současně ve stejném termínu převedou na příjmový účet kapitoly Všeobecná
pokladní správa č. 772-5921001/0710 případné vratky dotací a návratných finančních
výpomocí. Avízo zašlou do oddělení 123.
b) Ministerstvo financí zasílá tabulku č. 6 pro finanční vypořádání za rok 2012 s kapitolou
státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa s cílem zajistit jednotný způsob zpracování
údajů. Obec nebo dobrovolný svazek obcí do této tabulky doplní požadované údaje o čerpání
účelových prostředků. Do sloupce ”Skutečně použito k 31.12.2012” se uvede buď stejná nebo
menší částka, než jaká je uvedena ve sloupci ”Čerpáno k 31.12.2012”. Do sloupců ”Vráceno
v průběhu roku …” se uvedou prostředky vrácené během roku na výdajový účet nebo
příjmový účet státního rozpočtu. Do sloupce „Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při
finančním vypořádání“ se vyúčtuje rozdíl sloupce ”Čerpáno k 31.12.2012” sloupců „Vráceno
v průběhu roku na …“ a sloupce ”Skutečně použito k 31.12. 2012”. Ve sloupci „Poskytnuto
k 31.12.2012“ se uvádí výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí
event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, tento
sloupec vyplnilo Ministerstvo financí.
c) Ministerstvo financí upozorňuje, že nevyčerpané účelové prostředky převedené po termínu
stanoveném vyhláškou se stávají zadrženými prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1
písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, tj. jedná se o porušení rozpočtové

kázně. K porušení rozpočtové kázně by došlo ode dne následujícího po marném uplynutí
lhůty stanovené pro převod vratky. V tomto případě je nutné situaci řešit prostřednictvím
příslušného finančního úřadu.
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