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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

Vyhláška Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy nebo Národním fondem (dále jen „stávající vyhláška“), byla vydána v roce 
2008 a nahrazovala vyhlášku č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem 
vydanou v návaznosti na ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).  

Stávající vyhláška již delší dobu nepředstavuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 
relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Nereflektuje změny 
provedené v oblasti legislativy od roku 2008, dále změny v platných účtech Ministerstva 
financí pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci 
finančního vypořádání.  

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Potřeba vypracování návrhu nové vyhlášky z legislativního pohledu vychází především 
z četných novel rozpočtových pravidel, v rámci nichž je např. umožněno využití 
zjednodušených způsobů vykazování nákladů paušálem u programů nebo projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.  

Dále je nutné zohlednit ustanovení zákona č. 254/2014 Sb., který nabyl účinnosti 
k 1. 1. 2015 a kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona nově o dotacích poskytovatelům sociálních služeb 
primárně rozhodují jednotlivé kraje. Finanční tok dotací probíhá tak, že poskytovatelem 
dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí a příjemcem jsou jednotlivé kraje. Kraje 
prostředky dále alokují určeným poskytovatelům sociálních služeb v režimu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z tohoto důvodu byla vypuštěna samostatná kategorie „příjemce na poskytování 
sociálních služeb“. 

Novelou č. 501/2012 Sb. rozpočtových pravidel a změnou nastavení finančních toků státních 
finančních aktiv došlo s účinností od 1. 1. 2013 ke změně příjmového účtu státního rozpočtu 
pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem a účtů státních finančních aktiv, na které se 
podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního 
vypořádání. Uvedené změny je také třeba zohlednit.  

Nezbytnost navrhované úpravy lze rovněž opřít o zkušenosti a podněty, které vyplynuly 
při vlastním zpracování finančního vypořádání v posledních letech.  

Hlavním cílem navrhovaných úprav je tak kromě nezbytného zohlednění výše uvedených 
změn zjednodušit, zestručnit a zpřehlednit vlastní text nové vyhlášky. Navrhovaná vyhláška 
nově stanoví zásady finančního vypořádání, které byly ve stávající vyhlášce upraveny buď 
jen okrajově v textu, nebo nebyly upraveny vůbec, i když je vyhláška ve svém názvu 
obsahuje. Zásady platí obecně pro všechny příjemce a poskytovatele, ať jsou správci 
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kapitoly nebo nikoliv. Nově navrhované zásady tak dávají finančnímu vypořádání jasná 
pravidla, ozřejmují vleklá nepochopení a předcházejí nejasnostem při provádění finančního 
vypořádání. 

3. Navrhovaná právní úprava a odůvodnění jejích hlavních principů  

Hlavním cílem navrhovaných úprav je, kromě zohlednění změn v legislativě a v platných 
účtech ministerstva pro odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních 
výpomocí a zůstatků rezervních fondů v rámci finančního vypořádání, zjednodušit, zestručnit 
a zpřehlednit vlastní text nové vyhlášky.  

V návrhu vyhlášky jsou nejprve upraveny zásady. Pro přehlednost jsou zásady zpracovány 
v rozsahu čtyř paragrafů. Jde o zásady obecné, zásady, které upravují výjimky, zásady 
pro zpracování tabulkových podkladů dle vzorů v přílohách a v neposlední řadě zásady 
pro zpracování komentáře k finančnímu vypořádání.  

Jednou z výjimek je finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 
poskytnutých regionální radě regionu soudržnosti (dále jen „regionální rada“), a to s ohledem 
na dvojí postavení regionální rady. Regionální rada ještě v rámci programového období 2007 
– 2013 vystupovala pouze v roli řídícího orgánu operačního programu, v rámci 
programového období 2014 – 2020 nově vystupuje také v roli příjemce v rámci operačního 
programu. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit finanční vypořádání regionální rady 
samostatně.   

V důsledku končícího programového období 2007 – 2013 vyvstala potřeba zahrnout postup 
finančního vypořádání i pro projekty v režimu přezávazkování do textu nové vyhlášky tak, 
aby se předešlo nejasnostem při vypracování podkladů pro finanční vypořádání. Úprava 
finančního vypořádání pro projekty v režimu přezávazkování byla rozšířena i na projekty 
v režimu vyjmutí. Ustanovení týkající se přezávazkování a vyjmutí bylo zpracováno 
v návaznosti na Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 
z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního 
a rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 a Metodického pokynu finančních 
toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020. 

Nově je zobecněno vyjmutí z povinnosti vypořádat dotace poskytnuté způsobem ex post i na 
dotace poskytnuté z prostředků České republiky, dále se tedy nevztahuje jen na příjemce 
dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z finančních 
mechanismů a na „účastníky programu“. Zároveň je upravena varianta, kdy byla dotace 
poskytnuta v režimu ex post jen z části, tj. část dotace byla poskytnuta ex ante a část ex 
post. Na takovou dotaci se vyjmutí z povinnosti vypořádávat nevztahuje a celá dotace se 
vypořádá včetně části poskytnuté ex post.   

Byl vypuštěn rozsáhlý výčet subjektů finančního vypořádání, a to z důvodu dostatečné 
úpravy v samotném zmocnění § 75 rozpočtových pravidel.  

Došlo k vypuštění kategorie „účastník programu“, včetně dotčeného paragrafového 
ustanovení, a to zejména z důvodu odlišného používání pojmosloví daného vyhláškou 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 
ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a způsobu vykazování finančního vypořádání v rámci 
Informačního systému programového financování s tím, že  v těchto případech lze vystačit 
s obecným pojmem „příjemce dotace/návratné finanční výpomoci“. Dřívější označení 
„účastník programu“ mohlo uvádět organizační složky státu v omyl, že mají v rámci 
finančního vypořádání povinnost vypořádat prostředky programového financování. 
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Finančnímu vypořádání podle § 2 odst. 3 vyhlášky podléhají pouze prostředky podle 
§ 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel poskytnuté formou dotace nebo návratné 
finanční výpomoci. Organizační složky státu pracují s nároky z nespotřebovaných výdajů, 
jejichž počáteční stav organizační složky státu sníží o částky skončených programů podle 
§ 13 odst. 3 rozpočtových pravidel. Organizační složky státu vypořádávají v rámci finančního 
vypořádání pouze zůstatek rezervního fondu podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel. 
Pokud organizační složka státu nesprávně pracuje s nároky z nespotřebovaných výdajů 
a má uvedené prostředky v rezervním fondu, bylo by vhodné, aby tyto prostředky odvedla na 
svůj příjmový účet, čímž se automaticky stávají příjmem státního rozpočtu, nebo aby tyto 
prostředky odvedla v rámci finančního vypořádání a v komentáři tuto skutečnost zdůvodnila. 
Odstraněním pojmu „správce programu“, který může, ale také nemusí být poskytovatelem 
dotace, byla odstraněna nejasnost v tom, s kým má účastník programu/příjemce dotace 
nebo návratné finanční výpomoci finančně vypořádat. 

S výše uvedeným souvisí i nová úprava programového financování v rámci finančního 
vypořádání, kdy podle návrhu vyhlášky jsou prostředky podle § 13 a 54 odst. 1 písm. b) 
rozpočtových pravidel součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou 
přílohami vyhlášky a není důvod vypořádat takové prostředky zvláštním způsobem.  

Obdobně je to i v případě „příjemce dotace na poskytování sociálních služeb“, které po 
novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
poskytovány primárně příslušným krajem podle zákona č. 250/2000 Sb.  Tato kategorie 
příjemců je proto nadbytečná.   

Návrh vyhlášky rovněž prostřednictvím zásad upozorňuje na skutečnost, že správce kapitoly 
vypracuje souhrnné přehledy o čerpání a použití prostředků, údaje o čerpání porovná s jím 
vykázanými údaji v rozpočtovém systému a případné odchylky řádně okomentuje. Správce 
kapitoly spolu s poskytovateli, kteří nejsou současně správci kapitoly, a kraji dále předkládají 
souhrny podle skupin příjemců, kterými jsou státní příspěvkové organizace, podnikatelské 
subjekty, neziskové a podobné organizace, veřejné rozpočty ústřední úrovně, veřejné 
rozpočty územní úrovně, příspěvkové a podobné organizace, nepodnikající fyzické osoby, 
ostatní příjemci a regionální rady v roli řídícího orgánu. Skupiny příjemců kromě skupiny 
„ostatní příjemci“ zhruba odpovídají podseskupením rozpočtové skladby. Tento požadavek 
souvisí s potřebou efektivní kontroly předloženého finančního vypořádání na úrovni 
Ministerstva financí.  

Návrh vyhlášky je členěn do paragrafů, které vždy upravují postup určitého příjemce nebo 
skupiny příjemců. Postup je chronologicky popsán vždy od určitého příjemce, 
přes zřizovatele/poskytovatele až po předání podkladů a odvod vratek ministerstvu jakožto 
správci státního rozpočtu. Touto změnou struktury vyhlášky je výrazně zjednodušena 
orientace uživatele v textu nové vyhlášky.  

Další změnou je úprava lhůt pro finanční vypořádání. Počet lhůt byl snížen a sjednocen na 5. 
Toho bylo dosaženo především tím, že byly pro poskytovatele na různých úrovních 
vypuštěny samostatné lhůty určené ke kontrole předložených podkladů a vypuštěné lhůty 
kontrol byly sloučeny s úkony a lhůtami pro vlastní zpracování podkladů k finančnímu 
vypořádání. Také tato změna, dle názoru předkladatele, výrazně zjednoduší a zpřehlední 
proces finančního vypořádání.  

Pro státní příspěvkové organizace se navrhuje i nadále odděleně sledovat vztahy se 
zřizovatelem a nově sloučit s postupem s ostatními právnickými a fyzickými osobami 
v případě, že je státní příspěvková organizace příjemcem dotace podle zvláštního zákona, 
např. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
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z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Na druhé straně 
návrh vyhlášky mění finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace ke svému 
zřizovateli v tom smyslu, že odstraňuje povinnost státní příspěvkové organizace finančně 
vypořádat odvody. Povinnost státních příspěvkových organizací provést v rámci finančního 
vypořádání odvod do státního rozpočtu je z pohledu Ministerstva financí neopodstatněná. 
Z § 75 rozpočtových pravidel plyne, že vztahy se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem se rozumějí platební povinnosti vyplývající z transferů 
poskytnutých těmito veřejnými rozpočty a tedy v případě příspěvkových organizací jen 
platební povinnosti vyplývající z příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí, které 
příspěvkové organizace od nich přijaly. Odvody státních příspěvkových organizací transfery 
nejsou, protože těmi jsou jen platby z vůle plátce a nikoliv i platby nařízené právním 
předpisem nebo nadřízeným orgánem. Finanční vypořádání se tedy týká situace, kdy 
příspěvková organizace dostala nějaké finanční prostředky ze státního rozpočtu a v rámci 
tohoto finančního vypořádání je pak povinna doložit, že tyto prostředky použila, a v případě, 
že je nepoužila nebo je nepoužila všechny, tak je povinna nepoužité prostředky vrátit do 
státního rozpočtu stanoveným postupem. Pokud jde o odvody (odvod z provozu, odvod 
z odpisů, odvedení příjmů z prodeje nemovitého majetku do státního rozpočtu), tak tyto 
odvody nemají souvislost s tím, že příspěvková organizace obdržela nějaké finanční 
prostředky ze státního rozpočtu, a není tedy důvod, aby byly zahrnuty do finančního 
vypořádání. Například odvádět příjmy z prodeje nemovitého majetku, se kterým příspěvková 
organizace hospodaří, do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání by bylo v přímém 
rozporu s ustanovením § 53 odst. 6 rozpočtových pravidel, neboť by téměř jistě nebylo 
možné dodržet lhůtu pro odvedení těchto prostředků do státního rozpočtu, která činí 
15 pracovních dnů ode dne připsání částky na účet příspěvkové organizace.  

V neposlední řadě se změny týkají i vzorů formulářů uvedených v přílohách vyhlášky. Oproti 
stavu ve stávající vyhlášce č. 52/2008 Sb. byl celkový počet příloh snížen, přestože byly 
přílohy rozšířeny o rekapitulace pro správce kapitoly, o samostatnou přílohu s čísly platných 
účtů ministerstva pro odvod vratek a o přílohu, ve které jsou uvedeny lhůty pro finanční 
vypořádání, kterou uživatelé vyhlášky jistě ocení. Vzhledem k tomu, že snahou bylo určité 
zvýšení uživatelského komfortu příloh, bylo přistoupeno k obsahovému zobecnění údajů 
v přílohách a jejich stejné úpravě. Z těchto změn vyplynula možnost vytvoření samostatné 
přílohy s pokyny ke zpracování podkladů pro finanční vypořádání. Pokyny jsou pro stejný typ 
příloh stejné, čímž se sníží vleklá nepochopení při vyplňování tabulek a zabrání se 
nejasnostem, které vycházely z mylného výkladu.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4EK9D2L)



 

5 

 

 

Následující přehled obsahuje shrnutí věcných a formálních změn v návrhu vyhlášky oproti 
stávající právní úpravě:  

1. Formální změny  

 struktura vyhlášky; 

 zásady upraveny pod jedním souhrnným názvem; 

 nové tabulky; 

 pokyny pro zpracování tabulek v samostatné příloze vyhlášky. 

2. Věcné změny 

 zásady finančního vypořádání přehledně upravené ve čtyřech paragrafech s tím, že § 2 
upravuje obecné zásady, § 3 výjimky z obecných zásad, § 4 obsahuje zásady pro 
vyplnění tabulek a § 5 zásady pro vypracování komentáře; 

 odstranění kategorie „účastník programu“, prostředky programového financování jsou 
finančně vypořádány ve stejném režimu jako ostatní dotace; 

 odstranění kategorie „příjemce dotace na poskytování sociálních služeb“;  

 úprava postupu pro finanční vypořádání regionální rady s ohledem na její roli – regionální 
rada v roli řídícího orgánu a regionální rada v roli příjemce;  

 určení postupu pro projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků 
finančních mechanismů v režimu přezávazkování a vyjmutí; 

 zrušení povinnosti finančně vypořádat dotace poskytnuté ex post z prostředků České 
republiky; 

 nepožaduje se předložení přehledů o čerpání a použití prostředků ve členění na provozní 
a kapitálové; 

 souhrny jsou správcem kapitoly zpracovány dle skupin příjemců; 

 správce kapitoly předává podklady i v elektronické formě, pokud je primárně předává 
v listinné formě; 

 údaje o čerpání v souhrnných přehledech, které předává správce kapitoly, porovná 
s údaji v rozpočtovém systému podle rozpočtových pravidel a odchylky okomentuje;  

 sjednocení a snížení počtu lhůt pro finanční vypořádání; 

 odvody státní příspěvkové organizace nepodléhají finančnímu vypořádání; 

 pro zjednodušení komentáře byly vytvořeny tabulky rekapitulací. 

 

Vzhledem k tomu, že navržené změny mění strukturu stávající vyhlášky, zasahují do mnoha 
paragrafů stávající vyhlášky a změny v přílohách k vyhlášce jsou rozsáhlé, bylo 
nejvhodnějším řešením předložit novou vyhlášku. 
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4. Soulad navrhované právní úpravy se zákonem 

Zákonné zmocnění k vydání vyhlášky dává ministerstvu § 75 rozpočtových pravidel, který 
určuje, že organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných 
finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou.  

Nová vyhláška je v souladu se zákonem a v jeho mezích.  

5.  Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky. 

6.  Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku a z jejího členství v Evropské unii 

Návrh vyhlášky je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Návrh vyhlášky je v souladu s právem Evropské unie. Právo Evropské unie otázky, které 
jsou předmětem předloženého návrhu vyhlášky, výslovně neupravuje. Nicméně však reaguje 
na přímo závazné právní akty Evropské unie upravující přijímání prostředků z rozpočtu 
Evropské unie a financování společných programů/projektů České republiky a Evropské unie 
po vstupu České republiky do Evropské unie. Ustanovení vyhlášky nejsou v rozporu se 
Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, ani s obecnými zásadami práva 
Evropské unie.  

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové 
povinnosti. Zároveň se nepředpokládá dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 
na sociální oblast ani na životní prostředí.  

8. Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Nepředpokládá se dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen a dále na národnostní menšiny.  

9.  Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické 
a právnické osoby se při zpracování osobních údajů v souvislosti se zpracováním pokladů 
k finančnímu vypořádání řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Podklady zaslané v rámci finančního vypořádání se okamžikem doručení ministerstvu jako 
konečnému zpracovateli stávají interním dokumentem ministerstva evidovaným 
v elektronickém systému spisové služby, který je určený ke správě dokumentů. Dokumenty 
související s finančním vypořádáním slouží výhradně pro potřebu ministerstva 
a zaměstnanců věcně příslušných útvarů vymezených Organizačním řádem ministerstva. 
Ministerstvo se řídí platným Spisovým řádem a s dokumenty je tedy nakládáno v souladu 
s tímto řádem.   
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Veškeré osobní údaje v procesu zpracování finančního vypořádání jsou pracovního 
charakteru a slouží pouze k tomu, aby osoba zodpovědná za zpracování či kontrolu 
podkladů pro finanční vypořádání mohla být kontaktována kvůli případné opravě.  

Ve smyslu výše uvedeného nedošlo oproti platné vyhlášce k žádným změnám. 

10.  Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

 

Nová vyhláška i vzory v jejích přílohách budou po nabytí účinnosti k dispozici na webových 
stránkách ministerstva.  

Účinnost nové vyhlášky je navržena dnem 1. ledna 2016. 

Podle této nové vyhlášky se bude poprvé postupovat při finančním vypořádání za rok 2015. 
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11.  Zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky: Vyhláška č. …/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem 

(o finančním vypořádání)  

Zpracovatel/zástupce předkladatele:  

Ministerstvo financí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2016  

 

Implementace práva EU:  NE     

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem navrhované vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku č. 52/2008 Sb., je poskytnout 
účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů 
jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 

Návrh nové vyhlášky dále reflektuje potřebu zohlednit legislativní změny, ke kterým došlo od 
roku 2008 a které mají buď přímý, nebo nepřímý dopad na finanční vypořádání vztahů 
jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 

Cílem navrhované vyhlášky je také zapracování změn v oblasti platných účtů ministerstva pro 
odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí a zůstatků 
rezervních fondů v rámci finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem v takové podobě, která by umožnila pružně reagovat na jejich 
případné budoucí změny.  

V neposlední řadě je cílem návrhu nové vyhlášky zohlednit zkušenosti a podněty, které vyplynuly 
při vlastním zpracování a kontrole finančního vypořádání ministerstvem v posledních letech. 
Z tohoto pohledu je cílem navrhovaných úprav zjednodušit, zestručnit a zpřehlednit vlastní text 
vyhlášky tak, aby nedocházelo k chybám při zpracování finančního vypořádání jednotlivými 
subjekty a častým metodickým dotazům ze strany těchto subjektů. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové 
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povinnosti. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí České republiky. 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava měla dopad na územní samosprávné celky. 
Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

Nepředpokládají se sociální dopady. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  

Nepředpokládají se dopady na životní prostředí. 

11.1.  Důvod předložení a cíle 

11.1.1. Název 

Vyhláška č. …/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (o finančním vypořádání).  

11.1.2. Definice problému 

Vyhláška ministerstva č. 52/2008 Sb. byla vydána v roce 2008 a nahrazovala vyhlášku 
č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem vydanou v návaznosti 
na ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb. 

Stávající vyhláška již delší dobu nepředstavuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 
relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

Potřeba vypracování návrhu nové vyhlášky z legislativního pohledu vychází především 
z četných novel rozpočtových pravidel, v rámci nichž je např. umožněno využití 
zjednodušených způsobů vykazování nákladů paušálem u programů nebo projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.  

Dále tato potřeba vychází ze zákona č. 254/2014 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2015 
a kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle tohoto zákona nově o dotacích poskytovatelům sociálních služeb rozhodují 
jednotlivé kraje. Finanční tok dotací probíhá tak, že poskytovatelem dotace je Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a příjemcem jsou primárně jednotlivé kraje. Kraje prostředky dále 
alokují určeným poskytovatelům sociálních služeb v režimu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Z tohoto důvodu byla vypuštěna samostatná kategorie „příjemce na poskytování sociálních 
služeb“. 

Novelou č. 501/2012 Sb. rozpočtových pravidel a změnou nastavení finančních toků státních 
finančních aktiv došlo s účinností od 1. 1. 2013 ke změně příjmového účtu státního rozpočtu 
pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem a účtů státních finančních aktiv, na které se 
podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního 
vypořádání. V tomto smyslu je cílem navrhované vyhlášky také zapracování změn v oblasti 
platných účtů ministerstva pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí 
a příspěvků na provoz v rámci finančního vypořádání v takové podobě, která by umožnila 
pružně reagovat na jejich případné budoucí změny. Spolu s uvedeným se navrhuje pomocí 
určení variabilních symbolů u vratek dotací a návratných finančních výpomocí na příjmový 
účet odlišit prostředky přijaté na tento účet na vratky přijaté od územně samosprávních celků 
a vratky přijaté od správců kapitol.  

11.1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Vyhláška ministerstva č. 52/2008 Sb. byla vydána v roce 2008 a nahrazovala vyhlášku 
č. 551/2004 Sb. vydanou v návaznosti na ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb.  

Stávající vyhláška již delší dobu nepředstavuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 
relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to jak s ohledem na fakt, 
že stávající vyhláška nereflektuje legislativní změny provedené od roku 2008 a změny 
v oblasti platných účtů, tak s ohledem na nepochopení zásad a hlavních principů stávající 
vyhlášky a z něj vyplývajícího množství metodických dotazů. 

11.1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet dotčených subjektů a nezakládá 
oproti platné právní úpravě nové povinnosti pro subjekty, které mají povinnost řídit se 
vyhláškou o finančním vypořádání. 

11.1.5. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku č. 52/2008 Sb. je poskytnout 
účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní zpracování finančního vypořádání 
vztahů jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 
fondem. 

Cílem navrhované vyhlášky je dále zohlednit legislativní změny, ke kterým došlo od roku 
2008 a které mají dopad na finanční vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. 

Cílem navrhované vyhlášky je také zapracovat změny v oblasti platných účtů Ministerstva 
financí pro odvod vratek příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí 
a zůstatků rezervních fondů v rámci finančního vypořádání tak, aby bylo možné pružně 
reagovat na případné budoucí změny.  

V neposlední řadě je cílem návrhu nové vyhlášky zohlednit zkušenosti a podněty, které 
vyplynuly při vlastním zpracování a kontrole finančního vypořádání Ministerstvem financí 
v posledních letech. Z tohoto pohledu je cílem navrhovaných úprav zjednodušit, zestručnit 
a zpřehlednit vlastní text nové vyhlášky tak, aby nedocházelo k chybám při zpracování 
finančního vypořádání jednotlivými subjekty a častým metodickým dotazům ze strany těchto 
subjektů. 
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11.1.6. Zhodnocení rizika 

Rizikem spojeným s nečinností je především nedodržení ustanovení rozpočtových pravidel, 
která od roku 2008 prošla několika změnami, jež mají buď přímý, nebo nepřímý dopad do 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 
fondem.  

Novelou č. 501/2012 Sb. rozpočtových pravidel a změnou nastavení finančních toků 
finančních aktiv došlo s účinností od 1. 1. 2013 ke změně příjmového účtu státního rozpočtu 
pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem a účtů státních finančních aktiv, na které se 
podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního 
vypořádání.  

Dále by nebylo zohledněno ustanovení zákona č. 254/2014 Sb., který nabyl účinnosti 
k 1. 1. 2015 a kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Uvedená změna má vliv na finanční tok dotací pro poskytovatele 
sociálních služeb.  

Neřešení problému z pohledu ministerstva znamená zpracování finančního vypořádání bez 
opory v ustanoveních vyhlášky, která reflektuje platné právní předpisy vyšší právní síly. 
Ministerstvo v roli správce státního rozpočtu si tak jen obtížně vynutí relevantní zpracování 
finančního vypořádání, které odpovídá aktuálnímu právnímu stavu a požadavkům z něj 
vyplývajících a aktuálním nárokům obecně.   

11.2. Návrh variant řešení 

S ohledem na fakt, že jde o prováděcí právní předpis rozpočtových pravidel, jsou navrhovány 
tyto varianty: 

 varianta 0 – žádná změna, 

 varianta 1 – novelizace vyhlášky se zohledněním legislativních změn a změn 
platných účtů, 

 varianta 2 – nová vyhláška z důvodu značného rozsahu změn včetně změny struktury 
vyhlášky. 

Varianta 0  

Bude zachováno současné znění vyhlášky. Nebudou zohledněny legislativní změny 
provedené od roku 2008. Platné znění vyhlášky bude dále odkazovat na neplatné účty, na 
které se podle vyhlášky odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního 
vypořádání. Tento stav bude muset být řešen stejně jako v předchozích letech uveřejněním 
informace o platných účtech na webu ministerstva a ve Finančním zpravodaji.  

Ministerstvo v roli správce státního rozpočtu si tak jen obtížně vynutí relevantní zpracování 
finančního vypořádání. Bude docházet k chybám při jeho zpracování a ministerstvo se bude 
muset vypořádat s častými metodickými dotazy, které vyplývají z nepochopení platné 
vyhlášky.   

Varianta 1 

Tato varianta představuje novelizaci platné vyhlášky ve smyslu zapracování legislativních 
změn a změn účtů, na které se podle vyhlášky odvádějí finanční prostředky, jež jsou 
předmětem finančního vypořádání. 
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 Přínosy varianty 1 

 Vyhláška bude v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.  

 Vyhláška bude informovat o skutečně platných účtech, na které se podle vyhlášky 
odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního vypořádání. 

 Náklady Varianty 1 

 Nejsou identifikovány žádné náklady. 

Varianta 2 

Varianta č. 2 předpokládá vydání nové vyhlášky z důvodu značného rozsahu změn včetně 
změny struktury vyhlášky. Kromě zapracování legislativních změn a změn účtů v takové 
podobě, která umožní pružně reagovat na jejich případné budoucí změny, bude v podobě 
nové vyhlášky k dispozici účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní zpracování 
finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem. Text vyhlášky bude jednodušší, stručnější 
a přehlednější. 

 Přínosy varianty 2 

 Vyhláška bude v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.  

 Vyhláška bude informovat o skutečně platných účtech, na které se podle vyhlášky 
odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního vypořádání. 

 Vyhláška bude představovat účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní 
zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy nebo Národním fondem.  

 Text vyhlášky bude jednodušší, stručnější a přehlednější. 

 Náklady Varianty 2 

 Nejsou identifikovány žádné náklady. 

11.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Navrhovaná právní úprava nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti. Nejsou 
tedy identifikovány žádné náklady. Přínosy jednotlivých variant jsou identifikovány v bodě 
11.2.  

11.4. Návrh řešení 

11.4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Zhodnocení varianty 0 

Varianta neposkytuje žádný posun.  
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Zhodnocení varianty 1 

Varianta zajišťuje soulad s právními předpisy vyšší právní síly. Vyhláška v této variantě 
skutečně informuje o skutečně platných účtech, na které se podle vyhlášky odvádějí finanční 
prostředky, jež jsou předmětem finančního vypořádání. 

Zhodnocení varianty 2 

Varianta zajišťuje soulad s právními předpisy vyšší právní síly. Vyhláška v této variantě 
poskytuje informace o skutečně platných účtech, na které se podle vyhlášky odvádějí 
finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního vypořádání. Varianta dále představuje 
účinný a komplexní nástroj pro relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů 
jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 
fondem. Vyhláška je jednodušší, stručnější a přehlednější. 

Výběr nejvhodnějšího řešení: 

S ohledem na porovnání všech variant je vhodné přijmout variantu 2. 

11.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy bude odpovědné Ministerstvo financí. 

11.6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost navrhovaného prováděcího předpisu bude možné posoudit s patřičným časovým 
odstupem nutným pro posouzení jeho fungování zavedených změn, tj. po 30. červnu 2016. 
Za přezkum činnosti regulace bude odpovědné ministerstvo. 

11.7. Konzultace a zdroje 

Konzultace k vybrané problematice proběhly se zástupci věcných odborů ministerstva, jichž 
se problematika věcně týká. Další konzultace k vyjasnění některých problematických okruhů 
probíhaly v rámci mezirezortního pracovního styku. Jednotlivé výstupy byly zároveň 
konzultovány se zástupci oddělení Rozpočtová legislativa v rámci odboru Státní rozpočet.  

Z předchozích let byly využity připomínky subjektů zapojených do vnitřního připomínkového 
řízení, které proběhlo na podzim 2010 v souvislosti s předložením návrhu nové vyhlášky. 
Práce na tomto návrhu skončily právě tímto vnitřním připomínkovým řízením.  

Zpracovatelé dále vycházeli z několikaletých zkušeností nabytých při kontrole a zpracování 
finančního vypořádání za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu na úrovni ministerstva.  

11.8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Ing. Taťana Lichterová    Ing. Lucie Strnadová     
Odbor – Státní rozpočet    Odbor – Státní rozpočet    
Ministerstvo financí     Ministerstvo financí     
Letenská 15, 118 10 Praha 1   Letenská 15, 118 10 Praha 1    
telefon: +420 257 042 362   telefon: +420 257 043 067    
e-mail: Tatana.Lichterova@mfcr.cz  e-mail: Lucie.Strnadova@mfcr.cz  
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B. Zvláštní část  

1.1. K § 

K § 1 

Vychází ze zmocnění § 75 rozpočtových pravidel a stanovuje předmět, který prováděcí 
předpis upravuje, a subjekty, na které se vztahuje. Jedná se o úpravu vztahů státních 
příspěvkových organizací ke zřizovateli, vztahů státních příspěvkových organizací k jinému 
poskytovateli než je jejich zřizovatel podle zvláštního zákona, vztahů příspěvkových 
organizací zřízených územně samosprávným celkem k poskytovateli dotací podle zvláštního 
zákona a vztahů právnických a fyzických osob k poskytovateli. V případě organizačních 
složek státu se finanční vypořádání týká pouze zůstatku rezervního fondu. 

I přes komplikované vztahy subjektů ke státnímu rozpočtu je navrženo zjednodušení, které 
spočívá např. ve vypuštění původní samostatné kategorie pro příspěvkové organizace 
„příjemce účelové podpory výzkumu a vývoje“. V tomto případě je postup příspěvkových 
organizací, které jsou příjemcem dotace podle zvláštního zákona (např. zákon 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů) nově sloučen s postupem 
pro ostatní právnické a fyzické osoby, kam také právní formou patří. Předkladatel je toho 
názoru, že obecná platnost dodržení „nařízeného“ toku příspěvku na provoz/dotace/návratné 
finanční výpomoci jak při jejím poskytování, stejně tak i při jejím finančním vypořádání, 
je zajištěna dostatečným rozlišením postupu příjemců příspěvků na provoz/dotací/návratných 
finančních výpomocí. Také zrušení institutu „účastník programu“ přispělo ke zjednodušení 
tohoto paragrafu s tím, že v těchto případech lze vystačit s obecným pojmem „příjemce 
dotace/návratné finanční výpomoci“. Tito příjemci jsou příjemci dotací na financování akcí na 
pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku včetně 
financování akcí (projektů), které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo 
z prostředků finančních mechanismů, a mohou to být jak státní příspěvkové organizace, 
tak ostatní právnické a fyzické osoby, např. obce, dobrovolné svazky obcí, regionální rady, 
kraje nebo hlavní město Praha.  

K § 2    

Nově jsou stanoveny zásady, podle kterých se finanční vypořádání provádí. Tyto zásady 
jsou pro přehlednost rozděleny do čtyřech paragrafů dle věcného zaměření. § 2 upravuje 
obecné zásady.  

Odst. 1 -  Finanční vypořádání se skládá z přehledu o čerpání a použití prostředků, 
tj. tabulkových příloh finančního vypořádání, vypracování komentáře k odvedeným vratkám 
a samotné odvedení vratek na příslušné účty státního rozpočtu. Lhůty pro finanční 
vypořádání jsou obsaženy v § 6 až 13 vyhlášky s tím, že uvedené datum je nejzazším 
termínem pro provedení finančního vypořádání. 

Odst. 2 -  Přílohy vyhlášky obsahují vzory pro zpracování tabulek finančního vypořádání. 
Podoba tabulek je závazná. Jejich součástí je i informace o dotacích, jejichž celá výše nebo 
její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zde předkladatel vychází ze 
zkušenosti, která vyplynula při vlastním zpracování finančního vypořádání posledních let, 
v rámci kterého vznikaly výkladové rozdíly. 

Odst. 3 -  Úprava tohoto ustanovení souvisí s odstraněním kategorie „účastník programu“ 
včetně dotčeného paragrafového ustanovení z důvodu odlišného používání pojmosloví 
daného vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., a způsobu vykazování 
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finančního vypořádání v rámci Informačního systému programového financování s tím, že lze 
i v těchto případech vystačit s obecným pojmem „příjemce dotace/návratné finanční 
výpomoci“. Bylo tedy nutné zahrnout účast státního rozpočtu na financování programu do 
přehledu o čerpání a použití prostředků. Díky číslu akce (projektu) nebo programu, jež je 
další z dimenzí rozpočtové klasifikace, lze prostředky vedené v informačním systému 
programového financování jednoduše identifikovat. Příjemci dotací a návratných finančních 
výpomocí podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel zpracují podklady pro 
finanční vypořádání jako ostatní příjemci, tedy podle vzorů, které jsou přílohou vyhlášky. 
Tito příjemci tedy nepředkládají podklady na speciálních tiskopisech programového 
financování.  

Odst. 4 - Upravuje lhůty pro finanční vypořádání a specifikuje, kdy je tato lhůta dodržena. 
Zde předkladatel opět vychází ze zkušenosti, která vyplynula při vlastním zpracování 
finančního vypořádání posledních let. Jedná se o nejednoznačný výklad určení lhůty 
v případě, že poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, a proto bylo 
přistoupeno k úpravě tohoto problému podle správního řádu.   

Odst. 5 – Subjekt poskytovatele definuje § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. Tuto definici je 
však pro potřeby finančního vypořádání rozšířit o Ministerstvo financí, které je podle 
rozpočtových pravidel poskytovatelem dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
(§ 10 odst. 3), ze státních finančních aktiv (§ 10 odst. 5) a z Národního fondu (§ 37).   

Odst. 6 -  Příjemcem dotací a návratných finančních výpomocí je právnická nebo fyzická 
osoba, např. státní příspěvková organizace, příspěvková organizace zřízená územně 
samosprávným celkem, která dostává dotaci na základě zvláštního zákona, dále 
podnikatelský subjekt, nezisková a podobná organizace, státní fond, vysoká škola, školská 
právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické 
zařízení, obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, hlavní město Praha, regionální rada atd.  

Odst. 7 -  Příjemce finančně vypořádává se svým zřizovatelem, s poskytovatelem nebo 

s krajem. Je sledována obecná platnost dodržení „nařízeného“ toku příspěvku 

na provoz/dotace/návratné finanční výpomoci, a to jak při poskytování příspěvku 
na provoz/dotace/návratné finanční výpomoci, tak i při jejich finančním vypořádání. Dále je 
v tomto ustanovení upraveno, že příjemce poskytne na výzvu součinnost k odstranění 
nedostatků, a to k posílení legitimity v prováděcím předpisu. 

Odst. 8 -  Vzhledem k potřebě zpracovat určité odlišnosti jak z hlediska subjektů, kterých 
se finanční vypořádání týká, tak i z hlediska vybraných účelů, na které jsou dotace nebo 
návratné finanční výpomoci poskytnuty, je tento odstavec členěn podle toho, z jakých 
prostředků je podpora poskytována. Obecně platí, že prostředky České republiky jsou 
finančně vypořádány ročně. Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
a z finančních mechanismů, ať jsou poskytnuté ze státního rozpočtu (tj. dle rozpočtové 
klasifikace tuzemský a zahraniční zdroj) nebo přímo z Národního fondu, jsou finančně 
vypořádány až po ukončení projektu. Výjimkou jsou dotace poskytované regionálním radám 
v roli řídících orgánů, projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v režimu 
přezávazkování a v režimu vyjmutí a dotace na řešení povodňových škod, které nejsou 
spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. 

Odst. 9 -  Definuje, kdy je z hlediska vyhlášky ukončen projekt spolufinancovaný z rozpočtu 
Evropské unie a z finančních mechanismů, tj. projekt je ukončen, když je ukončeno jeho 
financování. Ukončením financování je z pohledu finančního vypořádání uskutečnění 
poslední platby poskytovatelem dotace, ať již formou zálohy (ex ante) nebo ve výši již 
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vynaložených výdajů příjemcem (ex post). Tento postup odpovídá svým významem stávající 
vyhlášce, byla zpřesněna a přepracována formulace.  

Odst. 10 - Zde jsou zohledněny náměty vzešlé od správců kapitol o zviditelnění paušálních 
výdajů ve snaze předejít výkladovým rozdílům. 

Odst. 11 -  Pokud příjemce návratné finanční výpomoci část poskytnuté finanční výpomoci 
nevyčerpá a vrátí ji poskytovateli formou vratky, musí být o provedenou vratku poníženo 
čerpání této návratné finanční výpomoci a o výši vratky ponížena poslední  splátka podle 
splátkového kalendáře. Pokud bude výše vratky vyšší, než kolik je určená splátka, poníží se 
předposlední splátky až do výše vratky.  

Odst. 12 – Toto ustanovení vychází primárně z požadavku odvětvových odborů Ministerstva 
financí. Podklady pro finanční vypořádání mohou být předkládány v elektronické nebo 
listinné formě. Rozpočtová pravidla, ani vyhláška o finančním vypořádání neupravují 
samotný proces podání vůči správnímu orgánu, podpůrně je proto potřeba použít zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád. Podání upravuje § 37 odst. 4 správního řádu s tím, že „podání 
je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem“. Pokud jsou podklady předány v listinné formě, je 
požadováno, aby byly předloženy v elektronické formě z důvodu usnadnění kontroly, tabulky 
jsou ve formátu Excel, komentář ve formátu Word.  

K § 3    

§ 3 upravuje zásady pro výjimky, tj. pro případy, kdy nelze postupovat podle ustanovení § 2. 

Odst. 1 -  Regionální radě jsou poskytovány dotace buď v roli řídícího orgánu, nebo v roli 
příjemce. V prvním případě se jedná o prostředky s určením na jeden rok s tím, že dotace je 
finančně vypořádána každý rok s ohledem na rozhodnutí o poskytnutí dotace a na fakt, že 
regionální rada sama žádné projekty nerealizuje a takto získané prostředky dále přerozděluje 
příjemců podle zákona č. 250/2000 Sb. V druhém případě je regionální rada jako každý jiný 
příjemce a postupuje stejně jako u projektů spolufinancovaných z Evropské unie 
a z prostředků finančních mechanismů, tj. projekty jsou vypořádány po jejich ukončení.   

Odst. 2 -  Zde je upravena zásada pro finanční vypořádání projektů v režimu 
přezávazkování. Nově potřeba vznikla v souvislosti s koncem programového období 2007 – 
2013. Projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie se vypořádají za všechny roky od 
začátku projektu k poslednímu dni předcházejícího roku, ve kterém došlo k přezávazkování 
za celou dobu projektu. Projekt, jehož pokračování, které bude od roku, v němž bylo zjištěno, 
že došlo k přezávazkování, financováno pouze z prostředků České republiky, se bude 
vypořádávat ročně. Návrh vyhlášky však toto upravuje pouze rámcově s ohledem na 
případné změny metodiky v této oblasti. Tato úprava se vztahuje i na projekty v režimu 
vyjmutí. 

Odst. 3 -  Jedná se o dotace na řešení povodňových škod poskytovaných z prostředků 
České republiky a jako takové by měly být vypořádány ročně, ale je zde výjimka - pokud 
zákon o státním rozpočtu na daný rok umožňuje použití takových prostředků, které nebyly 
vyčerpány v předchozích letech, i v roce následujícím, vypořádá se taková dotace po jejím 
vyčerpání nebo až po ukončení možnosti jejího použití.  

Odst. 4 -  V tomto ustanovení je upraveno finanční vypořádání zůstatku prostředků, které 
byly do rezervního fondu organizační složky státu převedeny podle 
§ 48 odst. 6 rozpočtových pravidel. Jde o zůstatek prostředků rezervního fondu, které do něj 
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byly převedeny za porušení rozpočtové kázně danou organizační složkou státu a které dále 
nemohou být použity (programy nebo projekty skončily).  

Odst. 5 -  Nově je rozšířeno vyjmutí z povinnosti vypořádávat dotace poskytnuté způsobem 
ex post i na dotace poskytnuté z prostředků České republiky. Dosud to bylo možné jen 
u dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních 
mechanismů a účastníkům programu. Zároveň je nově stanoveno, že v případě, kdy je 
dotace částečně poskytnuta ex ante a částečně poskytnuta ex post, vypořádá se celá dotace 
včetně části poskytnuté ex post.   

K § 4 

V rámci § 4 jsou upraveny zásady pro zpracování tabulek dle vzorů v přílohách vyhlášky tak, 
aby byl zachován jednotný postup. 

Odst. 1 -  Jde o stanovení zásad pro zpracování příloh jednotlivými subjekty na různých 
úrovních finančního toku poskytovaných prostředků. 

Odst. 2 - Toto ustanovení vychází ze zkušenosti, která vyplynula při vlastním zpracování 
finančního vypořádání posledních let, kdy vznikaly výkladové rozdíly v nutnosti předávat 
i prázdné tabulky. 

Odst. 3 -  Předkladatel v rámci finančního vypořádání nevyžaduje rozdělení vratek na 
provozní a kapitálové. Poskytovateli však dává možnost, aby si tabulky v takovémto členění 
pro své potřeby vyžádal. 

Odst. 4 - Ministerstvo v roli zpracovatele celkového souhrnu a předkladatele zprávy 
o výsledcích finančního vypořádání za rok, za který se finanční vypořádání provádí, ztratilo 
za stávajícího stavu vyhlášky a dále pro vleklá nepochopení při vyplňování příloh 
k finančnímu vypořádání možnost průkazně vyhodnotit výsledky finančního vypořádání podle 
příjemců. To znamená, že jen obtížně získává informace o tom, od jakých skupin příjemců 
byly do státního rozpočtu odvedeny vratky a v jaké výši. Od nové úpravy se očekává, 
že zajistí dodržení obecné platnosti „nařízeného“ toku příspěvku na provoz/dotace/návratné 
finanční výpomoci, který při finančním vypořádání probíhá opačně než při poskytování. 
Příjemci jsou rozděleni do skupin, při jejichž formování se vycházelo z rozpočtové skladby 
a zhruba tedy odpovídají podseskupení položek. Skupina „ostatní příjemci“ nevychází 
z rozpočtové skladby a je určena pro všechny nezařaditelné příjemce do definovaných 
skupin. Snahou předkladatele je v případě zařazení této skupiny předejít nutnosti novelizace 
při případných změnách rozpočtové skladby a v neposlední řadě snaha o to, aby byl každý 
příjemce jasně definován.   

Odst. 5 – Ustanovení navazuje na předchozí a upravuje povinnost vložit součet za každou 
skupinu příjemců. 

Odst. 6 - Předkladatel znovu vychází ze zkušenosti, která vyplynula při vlastním zpracování 
finančního vypořádání posledních let. Jedná se o to, že každá poskytnutá dotace nebo 
návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv a Národního fondu 
je v celé své výši identifikována pomocí rozpočtové skladby a je vykázána v rozpočtovém 
systému. Přehledy o čerpání prostředků by měly být porovnány s výdaji v rozpočtovém 
systému, aby nedocházelo k tomu, že příslušné vydané prostředky nejsou do finančního 
vypořádání zahrnuty. Případné rozdíly musí správce kapitoly řádně popsat v komentáři.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4EK9D2L)



 

18 

 

 

Odst. 7 – Změnou k lepšímu s ohledem na orientaci uživatelů ve vyhlášce je podle názoru 
předkladatele sjednocení pokynů k přílohám a jejich přehledné uspořádání v samostatné 
příloze. Pokyny zachovávají stejný popis u stejně vyplňovaných údajů v různých přílohách.  

Odst. 8 – Novou přílohou je informace o platných účtech Ministerstva financí pro odvod 
vratek, které byly ve stávající vyhlášce zapracovány v textu. Změnou v  číslech účtů vznikla 
potřeba o jejich platných číslech účtů každoročně informovat ve Finančním zpravodaji MF 
a na webových stránkách ministerstva. Navrhovaným řešením v samostatné příloze je do 
budoucna usnadněna možnost případné novelizace vyhlášky.  

Odst. 9 – Nová příloha s přehledem lhůt finančního vypořádání, dle názoru předkladatele, 
přispěje ke zvýšení uživatelského komfortu připravované vyhlášky.  

K § 5 

Odst. 1 - Oproti stávající vyhlášce nově komentář nepožaduje zdůvodnění výsledků, které 
ovlivnily užití poskytnutých prostředků, ale požaduje informace o odvedených vratkách, 
tj. jejich vypočítanou předepsanou výši a dále skutečnou sumu, která byla odvedena, včetně 
okomentování rozdílu mezi předpisem a skutečně odvedenou vratkou na příslušný účet 
finančního vypořádání. Dále je požadováno vyčíslení a popis vratek, které byly odvedeny 
v souvislosti s vratkou na účty ministerstva nad rámec finančního vypořádání roku, za nějž 
se provádí finanční vypořádání. Takové vratky nejsou součástí tabulek uvedených 
v přílohách vyhlášky, proto je nutné je v komentáři vyčíslit a identifikovat. Správce kapitoly 
nově vypracuje rekapitulaci vratek a rekapitulaci dotací ex post poskytnutých z prostředků 
České republiky, které vznikly na základě zkušenosti předkladatele při vlastním zpracování 
finančního vypořádání posledních let. Od nové úpravy se očekává, že bude pro správce 
kapitoly velkým přínosem a zjednodušením. Často rozsáhlé komentáře tak nahradí vyplněné 
tabulky, jejichž vzory jsou součástí příloh k vyhlášce o finančním vypořádání, spolu 
s komentářem obsahujícím zdůvodnění případných rozdílů. 

Odst. 2 – Ustanovení vychází z požadavku Ministerstva financí na komplexní informace 
pro finanční vypořádání. 

K § 6   

Nová vyhláška mění strukturu textu vyhlášky, a to tak, že sleduje postup a lhůty pro finanční 
vypořádání chronologicky od konečného příjemce, kterým je státní příspěvková organizace 
po zřizovatele, který po věcné i formální kontrole předložených podkladů pro finanční 
vypořádání od zřízených státních příspěvkových organizací vypracuje souhrn za všechny 
zřízené státních příspěvkové organizace, okomentuje případné rozdíly mezi předpisem 
a skutečně odvedenou vratkou a podklady pro finanční vypořádání předloží ministerstvu 
současně s odvodem vratek na příjmový účet. U státních příspěvkových organizací 
se navrhuje neměnit postup stávající vyhlášky, tudíž stále sledovat odděleně finanční 
vypořádání vztahů se zřizovatelem a vztahů k jiným poskytovatelům. Tyto vztahy nově 
sleduje v kategorii s obecnými příjemci a zvláštní kategorie pro tento případ byla z nové 
vyhlášky vypuštěna.  

Nová vyhláška však mění finanční vypořádání vztahů státní příspěvkové organizace 
ke svému zřizovateli ve smyslu odstranění povinnosti státní příspěvkové organizace finančně 
vypořádat odvody. Jde o změnu oproti úpravě v platném znění vyhlášky. Dosud byl finančně 
vypořádáván odvod z provozu, který podle rozpočtových pravidel stanoví zřizovatel 
organizaci v případě, že její rozpočtované výnosy překračují rozpočtované náklady. Pokud 
zřizovatel stanoví odvod z provozu, může tak učinit v rámci běžného roku, proto nespadá do 
finančního vypořádání. Odvod z odpisů může zřizovatel stanovit za podmínek daných 
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rozpočtovými pravidly s tím, že jej lze nařídit vždy pouze v běžném roce. Proto odvod 
z odpisů také nespadá do finančního vypořádání. Součástí ostatních odvodů byl např. příjem 
z prodeje nemovitého majetku České republiky, který svojí podstatou nemůže patřit do 
finančního vypořádání, protože podle rozpočtových pravidel je příspěvková organizace 
povinna do 15 dnů po připsání částky za prodaný majetek na její účet odvést tento příjem do 
státního rozpočtu.     

Poprvé je zde v odstavci 4 zmíněn příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem se zavedením legislativní zkratky „příjmový účet“. Novelou 
č. 501/2012 Sb. rozpočtových pravidel došlo s účinností od 1. 1. 2013 ke změně příjmového 
účtu státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem, na který se podle 
stávající vyhlášky odvádějí finanční prostředky, jež jsou předmětem finančního vypořádání.  

Návrh vyhlášky prostřednictvím přílohy č. 15 informuje o platných účtech Ministerstva financí 
s tím, že v případě příjmového účtu jsou uvedeny ještě variabilní symboly pro rozlišení vratek 
od územně samosprávných celků a od ústředních orgánů (správců kapitol).  

Na příjmový účet jsou zasílány i vratky dotací a návratných finančních výpomocí 
poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa.  

K § 7 

Nová vyhláška mění strukturu textu vyhlášky, a to tak, že sleduje postup a lhůty pro finanční 
vypořádání chronologicky od konečného příjemce, kterým je např. státní příspěvková 
organizace, pokud jí byla poskytnuta dotace přímo poskytovatelem jiným, než je její 
zřizovatel, a to pouze na základě zvláštního zákona. Dalšími subjekty v roli konečného 
příjemce jsou podnikatelské subjekty nebo subjekty spadající do kategorií neziskové 
a podobné organizace, veřejné rozpočty ústřední úrovně, veřejné rozpočty územní úrovně, 
příspěvkové a jiné organizace, dále obyvatelstvo a ostatní příjemci. V případě kategorie 
příspěvkových a jiných organizací jde např. o příspěvkovou organizaci zřízenou územně 
samosprávným celkem, které byla poskytnuta dotace přímo jiným poskytovatelem, než je její 
zřizovatel, a to na základě zvláštního zákona. V jiných případech se na příspěvkové 
organizace zřízené územně samosprávným celkem tato vyhláška nevztahuje. 

Výše definovaným příjemcům byly dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuty přímo 
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace 
státních finančních aktiv. Finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa 
a se státními finančními aktivy je vyčleněno do samostatných paragrafů z toho důvodu, 
že poskytovatelem je přímo Ministerstvo financí. Z toho vyplývá i odlišný postup při 
zpracování finančního vypořádání.  

Příjemce předloží podklady pro finanční vypořádání poskytovateli a podle toho, zda je 
poskytovatel současně správcem kapitoly nebo nikoliv (poskytovatel, který není současně 
správcem kapitoly), popisuje postup další cestu pro řádné finanční vypořádání až ke správci 
kapitoly, který po věcné i formální kontrole předložených podkladů pro finanční vypořádání 
od příjemců vypracuje souhrn za všechny příjemce, okomentuje případné rozdíly mezi 
předpisem a skutečně odvedenou vratkou a podklady pro finanční vypořádání předloží 
ministerstvu. Zároveň ve lhůtě stanovené vyhláškou provede odvod vratek na příjmový účet. 
V případě státních příspěvkových organizací je navržena povinnost předkládat svému 
zřizovateli k informaci kopii podkladů předávaných poskytovateli. 

K § 8 

Vzhledem k tomu, že nová vyhláška změnila svou strukturu a nově sleduje postup finančního 
vypořádání od konečného příjemce až po předání podkladů ministerstvu, je nutné popsat 
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postup, kdy koneční příjemci obdrží poskytované prostředky prostřednictvím kraje. Kraj tuto 
činnost vykonává v rámci přenesené působnosti. Konečným příjemcem je obec, 
poskytovatelem dotací nebo návratných finančních výpomocí jsou jednotlivé kapitoly státního 
rozpočtu kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv.  

Příjemce předloží podklady pro finanční vypořádání kraji, v jehož správním obvodu se 
nachází a jehož prostřednictvím prostředky státního rozpočtu obdržel. Kraj provede úkony 
předepsané vyhláškou a v určené lhůtě předloží podklady finančního vypořádání 
poskytovateli. Zde je třeba rozlišit, zda je poskytovatel současně správcem kapitoly nebo 
nikoliv (poskytovatel, který není současně správcem kapitoly). Podklady postupují ke správci 
kapitoly, který vypracuje souhrn za všechny příjemce, připojí komentář, vše předá v určené 
lhůtě ministerstvu a zároveň ve lhůtě stanovené vyhláškou odvede na příjmový účet 
případné vratky. 

K § 9 

Ustanovení § 9 odpovídá svým obsahem a stanovenými lhůtami stávající vyhlášce, pouze je 
nově formulováno. Jedná se o případ, kdy jsou dotace a návratné finanční výpomoci 
poskytnuty příjemcům přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních 
finančních aktiv. Příjemce předloží přehled o čerpání a použití poskytnutých prostředků 
přímo ministerstvu jako poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci a případné 
vratky převede na příjmový účet v případě vratek dotací nebo návratných finančních 
výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet 
státních finančních aktiv.  

K § 10 

Také ustanovení § 10 odpovídá svým obsahem stávající vyhlášce, a také toto ustanovení 
bylo nově zformulováno tak, aby odpovídalo nově navržené koncepci v uspořádání vyhlášky, 
kdy je popsán postup finančního vypořádání chronologicky od příjemce až po ministerstvo.  

Příjemce, který obdržel dotaci nebo návratnou finanční výpomoc z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv prostřednictvím kraje, předloží přehled 
o čerpání a použití poskytnutých prostředků kraji a kraj ministerstvu jako poskytovateli 
dotace nebo návratné finanční výpomoci. Kraj současně převede ze svého běžného účtu 
případné vratky na příjmový účet v případě vratek dotací nebo návratných finančních 
výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo na příslušný účet 
státních finančních aktiv.  

K § 11 

V rámci postupu pro finanční vypořádání s Národním fondem byl v nové vyhlášce upraven 
detail předkládaných údajů, a to z projektu na  program. Nově byl také zformulován postup 
tak, aby bylo možno dodržet strukturu vyhlášky, tj. aby bylo možné popsat cestu od příjemce 
až po ministerstvo, které je v tomto případě poskytovatelem dotace.  

Příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci předloží přehled o čerpání a použití 
poskytnutých prostředků poskytovateli, tedy Ministerstvu financí, a zároveň provede odvod 
vratek na účet Národního fondu do vyhláškou stanovené lhůty.  

K § 12 

Postup pro finanční vypořádání dotací poskytnutých na řešení povodňových škod byl z větší 
části převzat ze stávající vyhlášky. Ve snaze zpřesnit znění v nové vyhlášce bylo 
přistoupeno k rozdělení postupu na příjemce, který obdržel dotaci prostřednictvím 
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příslušného kraje. Příjemcem dotace může být také sám kraj nebo hlavní město Praha. Dále 
je již upraven společný postup ve vztahu k poskytovateli a ministerstvu.  

Ustanovení se týká dotací na řešení povodňových škod, které již byly v minulých letech 
poskytnuty, a kterým byl zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok udělen souhlas 
s použitím i v roce, na který se zákon o státním rozpočtu vztahuje.  Ustanovení se také 
použije na další stejné situace, tj. pokud by v budoucnu vznikla potřeba poskytnutí dotace na 
řešení povodňových škod.  

V případě těchto dotací na řešení povodňových škod se jedná o prostředky, které nejsou 
spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů.  

K § 13 

Nová vyhláška dle § 48 odst. 6  rozpočtových pravidel oproti stávající vyhlášce upravuje 
finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizační složky státu, které má 
organizační složka státu povinnost vrátit nejpozději ve lhůtách finančního vypořádání podle 
výše uvedeného ustanovení. Dále byl postup upraven tak, aby odpovídal celkové nové 
koncepci vyhlášky. Organizační složka státu předloží zřizovateli nebo správci kapitoly 
podklady finančního vypořádání prostředků, které má z rezervního fondu povinnost vrátit. 
Zřizovatel nebo správce kapitoly po věcné a formální kontrole předložených podkladů 
vypracuje souhrn za podřízené organizační složky včetně prostředků, které má sám 
zřizovatel nebo správce kapitoly jako organizační složka státu povinnost vrátit ze svého 
rezervního fondu. Takto definované podklady předloží ministerstvu a zároveň provede odvod 
vratek na příjmový účet do vyhláškou stanovené lhůtě.   

K § 14 

Postup pro ministerstvo jako poskytovatele dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze 
státních finančních aktiv a z Národního fondu věcně a z hlediska daných lhůt odpovídá 
stávající vyhlášce, nicméně byl nově zformulován a upraven tak, aby odpovídal nově 
navržené struktuře vyhlášky. 

K § 15          

Postup ministerstva jako správce státního rozpočtu byl převzat ze stávající vyhlášky a byl 
upraven jen v detailech, tak aby odpovídal nově navržené struktuře vyhlášky. 

K § 16 

Překladatel počítá s tím, že ustanovení nové vyhlášky se poprvé použijí při finančním 
vypořádání za rok 2015 s tím, že navrhovaná právní úprava nerozšiřuje ani nezužuje počet 
dotčených subjektů, ani nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti pro subjekty, 
které se mají řídit vyhláškou o finančním vypořádání. Dále nejsou identifikovány žádné 
náklady. 

K § 17 

Tímto ustanovením je navrženo zrušení stávající vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem. 

K § 18 

Předkladatel navrhuje účinnost nové vyhlášky od 1. ledna 2016 s tím, že se podle této 
vyhlášky bude poprvé postupovat při finančním vypořádání za rok 2015. Tento termín byl 
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stanoven s ohledem na celý proces přípravy vyhlášky a s ohledem na uvedené vysvětlení 
k § 16.  
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1.2.  K přílohám 

Přílohy, tak jak jsou nově koncipovány, z velké části obsahují vzory, podle kterých jednotlivé 
subjekty finančního vypořádání zpracují tabulkové podklady pro finanční vypořádání. Jde o vzory 
pro finanční vypořádání: 

a) vztahů státních příspěvkových organizací (příloha č. 1 a 2), 

b) dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního 
rozpočtu nebo státních finančních aktiv (příloha č. 3 a 4), 

c) dotací a návratných finančních poskytnutých příjemcům – regionálním radám v roli 
řídícího orgánu – přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv (příloha 
č. 5 a 6), 

d) dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje 
ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv (příloha č. 7 a 8), 

e) dotací poskytnutých z Národního fondu (příloha č. 9), 

f) dotací poskytnutých příjemcům na řešení povodňových škod ze státního rozpočtu nebo 
státních finančních aktiv (příloha č. 10), 

g) prostředků rezervního fondu organizačních složek státu (příloha č. 11). 

Dále jsou nově upraveny vzory pro: 

a) rekapitulace vratek (příloha č. 12), 

b) rekapitulace dotací ex post poskytnutých z prostředků České republiky (příloha č. 13). 

Příloha č. 14 obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 
13 a příloha č. 15 informuje o platných účtech Ministerstva financí pro odvod vratek. V příloze 
č. 16 byly přehledně zpracovány lhůty pro finanční vypořádání pro jednotlivé subjekty s odkazem 
na odpovídající přílohy. 

Podklady pro finanční vypořádání ve formě tabulek zahrnují dotace a návratné finanční výpomoci 
jak provozní, tak kapitálové s tím, že z pohledu finančního vypořádání nejsou tyto dotace 
a návratné finanční výpomoci vykazovány odděleně. Jak je však uvedeno v § 4 odst. 3 vyhlášky, 
předkladatel dává poskytovateli možnost, aby si tabulky v takovémto členění pro své potřeby 
vyžádal. 

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu, 
státních finančních aktiv nebo Národního fondu je dle vzorů tabulek příjemcem zpracováno 
v detailu (dotačního) titulu nebo (dotačního) programu, v případě prostředků spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v detailu projektu nebo 
programu v závislosti na tom, kým je zpracováno.  

Výdaje podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel jsou v nově přidaném sloupci 
identifikovány pomocí čísla akce (projektu) nebo prostřednictvím čísla programu.   

K další identifikaci dotace a návratné finanční výpomoci slouží účelový znak v případě dotací 
nebo návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům a číslo 
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jednací v případě dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv.  

Pro přílohy č. 1 až 8 platí, že přílohu s lichým číslem vyplňuje příjemce příspěvku na provoz, 
dotace nebo návratné finanční výpomoci, na příloze se sudým číslem vypracuje poskytovatel, 
přičemž nezáleží na tom, je-li současně správcem kapitoly nebo ne, nebo kraj, prostřednictvím 
kterého byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, souhrn za jednotlivé příjemce.  

Pro výše uvedené přílohy dále platí, že přílohy označené písmenem A jsou určeny pro finanční 
vypořádání příspěvků na provoz, dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na 
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, 
tj. pro příspěvky na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté z  prostředků České 
republiky. Přílohy označené písmenem B jsou určeny pro finanční vypořádání dotací na projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, tj. pro 
finanční vypořádání dotací poskytnutých z prostředků České republiky na spolufinancování 
a dotací ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu 
Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. 

Z veškerých vzorů tabulek byl z důvodu častých chyb a nepochopení odstraněn sloupec 
„Poskytnuto“. V tomto sloupci subjekty finančního vypořádání vyplňovaly výši příspěvku, dotace 
nebo návratné finanční výpomoci stanovenou v rozhodnutí či ve smlouvě. Pro zpracování 
finančního vypořádání je tento údaj dle názoru předkladatele irelevantní.  

Nově jsou mezi přílohami zahrnuty vzory tabulek s rekapitulací vratek (příloha č. 12) 
a rekapitulací dotací ex post poskytnutých z prostředků České republiky (příloha č. 13), které 
vypracuje správce kapitoly, a dále přehled platných účtů Ministerstva financí pro odvod vratek 
příspěvků na provoz, dotací, návratných finančních výpomocí a zůstatků rezervních fondů 
v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem včetně variabilních symbolů v případě zaslání vratky na příjmový účet 
(příloha č. 15). 

Největší změnou je přesunutí vysvětlivek k jednotlivým tabulkám do samostatné přílohy č. 14, 
která v rámci návrhu vyhlášky obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů 
v přílohách č. 1 až 13. 

Poslední z příloh, příloha č. 16, obsahuje přehled lhůt pro jednotlivé subjekty finančního 
vypořádání s odkazy na číslo přílohy, která obsahuje relevantní vzor tabulky pro daný subjekt.  

K příloze č. 1 

Vzory v příloze č. 1 jsou určeny pro zpracování finančního vypořádání jednotlivých státních 
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je správce kapitoly státního rozpočtu a jejichž 
hospodaření upravují rozpočtová pravidla. Příloha č. 1 je rozdělena na část A a B. 

Část A zahrnuje údaje o případných vratkách příspěvků na provoz, dotací a návratných 
finančních výpomocí poskytnutých státní příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem, přičemž se 
nejedná o dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků 
finančních mechanismů. Vzhledem k možnosti případné vratky dotace již v průběhu roku, za 
který se provádí finanční vypořádání, obsahuje vzor sloupec pro uvedení těchto skutečností. 
V části A státní příspěvková organizace dále vypořádá příspěvek na provoz od zřizovatele. 

Část B zahrnuje údaje o případných vratkách dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů provedených státní příspěvkovou 
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organizací po ukončení financování projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, 
státních finančních aktiv nebo Národního fondu. 

K příloze č. 2  

Vzory v příloze č. 2 jsou určeny pro zřizovatele státní příspěvkové organizace, který je správcem 
kapitoly státního rozpočtu, pro zpracování souhrnných podkladů za jím zřízené a řízené státní 
příspěvkové organizace předkládaných ministerstvu. Dle tohoto vzoru budou předávány údaje 
pro zpracování výsledků finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem ministerstvu.  

Vzory v příloze č. 2 navazují svojí strukturou na strukturu vzorů v příloze č. 1 návrhu vyhlášky.  

K příloze č. 3 

Vzory v příloze č. 3 jsou určeny pro jednotlivé příjemce dotací a návratných finančních výpomocí, 
které pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem nebo státními finančními aktivy 
můžeme rozdělit do těchto skupin příjemců, které jsou odvozeny především od jednotlivých 
podseskupení položek rozpočtové skladby: 

a) státní příspěvkové organizace, 

b) podnikatelské subjekty, 

c) neziskové a podobné organizace, 

d) veřejné rozpočty ústřední úrovně, 

e) veřejné rozpočty územní úrovně, 

f) příspěvkové a podobné organizace, 

g) nepodnikající fyzické osoby, 

h) ostatní příjemci, 

i) regionální rady v roli řídícího orgánu. 

Vzhledem k možnosti případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci již v průběhu 
roku, za který se finanční vypořádání provádí, obsahuje vzor v části A přílohy č. 3 sloupec pro 
uvedení těchto skutečností. Vzor je určen pro státní příspěvkovou organizaci v případě, že obdrží 
dotaci nebo návratnou finanční výpomoc od jiného poskytovatele než je její zřizovatel podle 
zvláštního zákona, dále pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný 
celek a jejichž hospodaření upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimž byly poskytnuty dotace přímo ze státního rozpočtu 
poskytovatelem dle zvláštního zákona. 

Vzor v příloze č. 3 je určen také jednotlivým regionálním radám v roli příjemce pro předložení 
jednotlivých podkladů v rámci finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 
poskytnutých ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv. 

Vzory jsou dále určeny např. jednotlivým obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům a hlavnímu 
městu Praze jako příjemcům dotací přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze 
státních finančních aktiv pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí.  

K příloze č. 4 

Vzory v příloze č. 4 jsou určeny jak pro poskytovatele, který je organizační složkou státu 
oprávněnou poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, ale není správcem kapitoly, tak pro 
poskytovatele, který je správcem kapitoly a zřizovatelem uvedeného poskytovatele (organizační 
složky státu) a současně také přímým poskytovatelem dotací a návratných finančních výpomocí.  
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Poskytovatel, který není správcem kapitoly, předává souhrnné podklady za finanční vypořádání, 
které mu bylo předloženo jednotlivými příjemci dotací a návratných finančních výpomocí, svému 
zřizovateli jako podklad pro zpracování celkového souhrnu za kapitolu.  

Poskytovatel, který je správcem kapitoly, použije tyto vzory jak pro vypracování souhrnu za 
všechny dotace a návratné finanční výpomoci, které poskytl on sám jako poskytovatel, tak pro 
vypracování souhrnu za poskytovatele (organizační složky státu) a nakonec pro vypracování 
souhrnu za celou kapitolu, který bude předložen ministerstvu.  

Vzory v příloze č. 4 jsou určeny také pro poskytovatele účelové podpory výzkumu a vývoje, který 
je správcem kapitoly státního rozpočtu, ale není zřizovatelem příspěvkové organizace, které 
poskytl účelovou podporu výzkumu a vývoje.   

Vzory jsou dále určeny pro předložení souhrnných podkladů za obce, dobrovolné svazky obcí, 
kraje a hlavní město Prahu, kterým byly poskytnuty dotace a návratné finanční výpomoci přímo 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze státních finančních aktiv. 

Dle těchto vzorů budou předávány údaje pro zpracování výsledků finančního vypořádání vztahů 
se státním rozpočtem ministerstvu.  

Struktura přílohy č. 4 vychází ze struktury přílohy č. 3 a je označena jako „Souhrn…“. 

K příloze č. 5 

Vzor v příloze č. 5 je určen jednotlivým regionálním radám v roli řídícího orgánu, vč. hlavního 
města Prahy pro předložení jednotlivých podkladů v rámci finančního vypořádání dotací 
a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu nebo státních finančních 
aktiv, včetně dotací ze státního rozpočtu na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie a z prostředků finančních mechanismů.  

Vzor tedy není členěn na část A a B a obsahuje finanční vypořádání dotací poskytnutých 
z prostředků České republiky, tak z prostředků České republiky určených na spolufinancování 
a zároveň dotací ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. 

K příloze č. 6 

Vzor na příloze č. 6 je určen pro poskytovatele dotací a návratných finančních výpomocí ke 
zpracování souhrnných podkladů za regionální rady (vč. hlavního města Prahy) v roli řídících 
orgánů, kterým byly poskytnuty dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo 
státních finančních aktiv, včetně dotací ze státního rozpočtu na programy spolufinancované 
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. 

Struktura přílohy č. 6 vychází ze struktury přílohy č. 5 a je označena jako „Souhrn…“. 

K příloze č. 7 

Vzory v rámci přílohy č. 7 jsou určeny jednotlivým příjemcům, kterým byly dotace nebo návratné 
finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv poskytnuty prostřednictvím 
kraje. 

Příloha rozdělena na část A a B.  

Vzhledem k tomu, že je možné odvést případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci 
ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv již v průběhu roku, za který se provádí 
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finanční vypořádání, na běžný účet kraje, obsahuje vzor v části A i sloupec pro uvedení této 
skutečnosti.  

K příloze č. 8 

Vzory v příloze č. 8 jsou určeny pro kraje, správce kapitoly a poskytovatele, kteří nejsou 
současně správci kapitoly, k vypracování souhrnných podkladů o finančním vypořádání dotací 
a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje.  

V této příloze je navíc zohledněno, že je určena pro dvě úrovně zpracovatelů - pro kraj, jehož 
prostřednictvím byly dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo státních 
finančních aktiv poskytnuty a následně jsou i jeho prostřednictvím vypořádávány, a zároveň, že je 
tato příloha určena pro správce kapitoly nebo poskytovatele, který není správcem kapitoly. 
Z tohoto důvodu jsou ve sloupci č. 4 uvedeny dva vzorce. Horní vzorec je určen pro výpočet 
předepsané výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání pro kraj, 
pomocí spodního vzorce předepsanou vratku spočítá poskytovatel, který není současně 
správcem kapitoly, nebo správce kapitoly.  

Příloha č. 8 navazuje na přílohu č. 7 a je označena jako „Souhrn…“. 

K příloze č. 9 

Vzor na příloze č. 9 je určen pro předložení podkladů o finančním vypořádání dotací 
poskytnutých Ministerstvem financí z Národního fondu, a to jak pro zpracování jednotlivými 
příjemci těchto dotací, tak i pro ministerstvo jako poskytovatele těchto dotací. 

K příloze č. 10 

Dle vzoru na příloze č. 10 předloží údaje o finančním vypořádání prostředků poskytnutých na 
řešení škod způsobených povodněmi po jejich vyčerpání nebo po ukončení možnosti jejich 
použití na stanovený účel jak jednotliví příjemci, kterými v tomto případě mohou být obce, 
dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady a hlavní město Praha, tak i kraje pro 
vypracování souhrnu za obce, které leží v jejich obvodech, a zároveň správci příslušných kapitol 
pro zpracování souhrnu za všechny ostatní příjemce. 

K příloze č. 11 

Vzor v příloze č. 11 je určen pro finanční vypořádání prostředků převedených do rezervního 
fondu organizačních složek státu pouze v souladu s § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel. Dle 
tohoto vzoru předloží údaje o finančním vypořádání prostředků specifikovaných výše jak 
jednotlivé organizační složky státu svým zřizovatelům nebo správcům kapitol, tak i zřizovatelé 
organizační složky státu nebo správci kapitol sami za vlastní rezervní fond a dále správci kapitol 
v podobě souhrnu za kapitolu státního rozpočtu ministerstvu. 

K příloze č. 12 

Vzor obsažený v příloze č. 12 slouží pro vypracování rekapitulace vratek správcem kapitoly 
státního rozpočtu, v níž přehledně shrne výsledek finančního vypořádání za celou kapitolu.  

Vzor je členěn podle jednotlivých skupin příjemců, za které správce kapitoly vyčíslí předepsanou 
výši vratky plynoucí z podkladů zpracovaných k finančnímu vypořádání a jednotlivé odvody 
zařadí do příslušného sloupce dle účtu, na který byly finanční prostředky skutečně odvedeny.  
V případě rozdílu mezi předepsanou výší vratky a skutečně odvedenými prostředky celkem 
správce kapitoly zdůvodní tento rozdíl v komentáři.   
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Vzor rekapitulace v členění za jednotlivé skupiny příjemců je doplněn o údaje za rezervní fond 
organizační složky státu a o údaje o prostředcích poskytnutých příjemcům na řešení 
povodňových škod z prostředků České republiky.  

V případě státních příspěvkových organizací jde pouze o vztahy ke svému zřizovateli, 
tj. o příspěvek na provoz, dotace od zřizovatele a návratné finanční výpomoci od zřizovatele. 
Pokud státní příspěvková organizace dostane dotaci od jiného poskytovatele, než je její 
zřizovatel, přísluší údaje jí vykázané do řádku určeného pro příspěvkové a podobné organizace.  

Řádek s názvem „Povodňové škody“ zahrnuje souhrnné údaje předložené kraji za obce, které 
leží v jejich obvodech, a dále souhrnné údaje shromážděné správci příslušných kapitol za ostatní 
příjemce, tj. dobrovolné svazky obcí, kraje, regionální rady a hlavní město Prahu. 

K příloze č. 13 

Vzor obsažený v příloze č. 13 slouží pro vypracování rekapitulace dotací ex post poskytnutých 
z prostředků České republiky správcem kapitoly státního rozpočtu, v níž přehledně shrne tyto 
dotace za celou kapitolu. Součástí této rekapitulace nejsou dotace, které byly poskytnuty ex post 
jen z části, tj. část dotace byla poskytnuta ex ante a část ex post. Takové dotace se dle vyhlášky 
vypořádávají jako celek, tudíž jsou zahrnuty v příslušných tabulkách.  

Vzor je členěn podle jednotlivých skupin příjemců, za které správce kapitoly vyčíslí dotace 
ex post.  

Tato úprava vyplynula z potřeby kontroly dat uvedených správcem kapitoly v souhrnech a s jím 
vykázanými údaji o čerpání v rozpočtovém systému. 

K příloze č. 14 

Příloha č. 14 obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 
13 vyhlášky. Obsah přílohy je inspirován zpracováním pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok).  

Takto upravené „vysvětlivky“ do samostatné přílohy a mimo vzory tabulek v přílohách č. 1 až 
13 vyhlášky se oproti stávající úpravě podstatně liší. V platné vyhlášce jsou vysvětlivky součástí 
jednotlivých tabulek. Pokyny v příloze č. 14 vyhlášky nenahrazují text návrhu znění vyhlášky 
o finančním vypořádání, ale slouží jako pomůcka pro jednotlivé subjekty ke zpracování podkladů 
pro finanční vypořádání podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 13 vyhlášky o finančním 
vypořádání. Současně upozorňují na hlavní zásady, které je potřeba dodržet pro správný výpočet 
tzv. předepsané vratky tak, aby bylo možné v jednotlivých tabulkách dle vzorů provést křížovou 
kontrolu. Vzhledem k tomu je před zpracováním podkladů pro finanční vypořádání nutné se 
důkladně seznámit s ustanoveními vyhlášky o finančním vypořádání, které se týkají jednotlivých 
subjektů finančního vypořádání.  

Pokyny, tak jak jsou zpracovány v rámci návrhu znění vyhlášky o finančním vypořádání, mají 
zpracovatelům na jednotlivých úrovních usnadnit orientaci v přílohách vyhlášky a nabízejí jim 
komfort při samotném zpracování podkladů finančního vypořádání.  

Soustředění pokynů ke zpracování finančního vypořádání do samostatné přílohy je dáno i tím, že 
tyto pokyny lze upravit pro více příloh současně. Toto vychází z celé koncepce zpracování vzorů 
v tabulkových přílohách vyhlášky. Pro přílohy č. 1 až 8 včetně platí, že přílohu s lichým číslem 
vyplňuje příjemce, na příloze se sudým číslem vypracuje poskytovatel nebo kraj souhrn za 
jednotlivé příjemce. Uvedené přílohy dále mají část A a B. Přílohy označené písmenem A jsou 
určeny pro finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na 
projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, 
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přílohy označené písmenem B jsou určeny pro finanční vypořádání dotací na projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. 

Pokyny jsou tedy zpracovány pro  

a) přílohy s lichým číslem (část A) – 1 a 3 a dále pro přílohu č. 5, která upravuje vzor tabulky 
pro regionální radu v roli řídícího orgánu coby přímého příjemce dotací a návratných 
finančních výpomocí ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv; 

b) přílohy s lichým číslem (část B) – 1, 3 a 7; 

c) přílohy se sudým číslem (část A) – 2 a 4 a dále pro přílohu č. 6, která upravuje vzor 
tabulky pro poskytovatele přímé dotace nebo návratné finanční výpomoci regionální radě 
v roli řídícího orgánu; 

d) přílohy se sudým číslem (část B) – 2, 4 a 8; 

e) přílohu č. 7 (část A); 

f) přílohu č. 8 (část A); 

g) přílohu č. 9 – Finanční vypořádání dotací poskytnutých z Národního fondu; 

h) přílohu č. 10 – Finanční vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům na řešení 
povodňových škod; 

i) příloha č. 11 – Finanční vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek 
státu; 

j) příloha č. 12 – Rekapitulace vratek; 

k) příloha č. 13 – Rekapitulace dotací ex post poskytnutých z prostředků České republiky. 

K příloze č. 15 

V rámci přílohy č. 15 je přehledně zpracována informace o platných účtech Ministerstva financí 
pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.  

Platné znění vyhlášky zahrnuje čísla účtů pro finanční vypořádání přímo v textu. Vzhledem 
k tomu, že se čísla účtů od roku 2008, kdy vyhláška nabyla účinnosti, změnila, bylo nutné každý 
rok prostřednictvím Finančního zpravodaje poskytnout jednotlivým subjektům finančního 
vypořádání informaci o platných účtech pro odvod vratek dotací, návratných finančních výpomocí 
a příspěvků v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem.  

Paragrafové znění návrhu vyhlášky obsahuje slovní označení příslušných účtů Ministerstva 
financí s odkazem na přílohu č. 15. V případě změny některého z uvedených účtů dojde pouze 
ke změně přílohy č. 15.  

K příloze č. 16 

Příloha č. 16 obsahuje přehledně zpracované schéma lhůt, které vyplývají z vyhlášky o finančním 
vypořádání a jsou závazné pro jednotlivé subjekty zahrnuté do finančního vypořádání. Tyto lhůty 
jsou pak ještě doplněny o informaci, jaká z příloh je na dané úrovni relevantní pro daný subjekt, 
který finanční vypořádání zpracovává.   

Lhůty a odkazy na příslušné přílohy vyhlášky jsou zapracovány přímo v paragrafovém znění 
vyhlášky ve zcela jednoznačné a srozumitelné podobě, přesto byl zpracován přehled termínů 
v příloze č. 16 ve snaze ještě více zjednodušit orientaci jednotlivých subjektů při zpracování 
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finančního vypořádání. Přehled termínů v příloze č. 16 tedy slouží jednotlivým subjektům 
finančního vypořádání jako pomůcka.  
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