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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

(o finančním vypořádání) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše dne 

31. 8. 2015, s termínem dodání stanovisek do 18. 9. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové 

místo 
 Připomínka Vypořádání 

ČSÚ  ČSÚ upozorňuje na skutečnost, že předložený návrh vyhlášky neřeší případ, kdy 

v rezervním fondu jsou nedočerpané zůstatky účelově určených prostředků ze 

zahraničí v souladu se zněním ustanovení 

§ 48 odst. 3 písm. a) z. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 

předpisů, které již nelze čerpat, neboť projekt, na který byly určeny, byl ukončen.  

Dle platného znění § 12 vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem, ČSÚ tyto prostředky odváděl na vypořádací účet MF ČR.  

Návrh vyhlášky skutečně neřeší případ, kdy v rezervním fondu zůstanou nedočerpané 

zůstatky účelově určených prostředků ze zahraničí. V návrhu vyhlášky se vypořádávají 

z rezervního fondu OSS pouze prostředky podle § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel. 

Ve Vámi uváděném případě se jedná o prostředky, u nichž účel pominul, tedy o 

neúčelové prostředky, se kterými kapitola naloží v souladu s § 48 odst. 4. písm. a) 

rozpočtových pravidel.  

 

Organizační složky státu od roku 2008 pracují s nároky z nespotřebovaných výdajů. 

V případě, že OSS nepotřebují nebo nechtějí výše uvedené nedočerpané zůstatky 

prostředků ze zahraničí použít, mají dvě možnosti: 

a) prostředky rezervního fondu ve výši nedočerpaných zůstatků prostředků ze 

zahraničí převedou na příjmový účet; 

b) prostředky rezervního fondu zapojí do konečného rozpočtu a buď k 

1. 1. běžného roku vykáží nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž 

počáteční stav OSS sníží o částku ve výši zmiňovaných nedočerpaných 

zůstatků prostředků ze zahraničí, nebo nároky z nespotřebovaných výdajů, 

které by vznikly z nedočerpaných zůstatků prostředků ze zahraničí 

zapojených do konečného rozpočtu, nevykáží vůbec. 

HMP Obecně V návrhu vyhlášky nejsou v některých ustanoveních uváděna čísla příloh, na něž je 

odkazováno (zejm. v § 2 odst. 2, 3 a 12 a § 4 odst. 1 písm. c) a odst. 2). 

Doporučujeme proto příslušná čísla příloh doplnit. 

Čísla příloh nejsou uvedena záměrně, protože v § 2 až § 5 jsou upraveny Zásady 

finančního vypořádání a text je obecně platný pro celý text vyhlášky a všechny 

přílohy. Od § 6 jsou uváděna čísla příloh, které se konkrétně týkají upravované 

problematiky (např. v případě § 6 je to příloha č. 1 a č. 2) 

 

HMP Obecně Podle § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky se finanční vypořádání týká příspěvku na provoz, 

dotace nebo návratné finanční výpomoci. Dále v textu je však v některých 

ustanoveních zmiňována pouze dotace a návratná finanční výpomoc (zejm. v § 2 odst. 

Příspěvek na provoz je specifický a je pouze u státních příspěvkových organizací. 

V textu návrhu vyhlášky je upraven v § 6 a také v příslušných přílohách č. 1 a 2.  

§ 2 až § 5 jsou Zásady finančního vypořádání a text je obecně platný pro celý text 
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Připomínkové 

místo 
 Připomínka Vypořádání 

5 až 8, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 7 a § 5 odst. 1 písm. b) bod 2). 

Doporučujeme proto zvážit, zda se příslušná ustanovení netýkají také příspěvku na 

provoz. 

vyhlášky a nebylo by vhodné do obecných zásad zahrnovat tento specifický příspěvek.  

HMP Obecně V návrhu vyhlášky je nejednotným způsobem odkazováno na ustanovení zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučujeme proto postupovat v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 

vlády, podle nějž použití nebo vyloučení použití právních norem obsažených v jiném 

právním předpisu nebo jiného právního předpisu musí být výslovně vyjádřeno v textu 

ustanovení právního předpisu obsahujícího výslovný odkaz na jiný právní předpis v 

podobě jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné 

určení tohoto jiného právního předpisu; přičemž normativní odkaz lze popřípadě 

doplnit odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného 

právního předpisu nebo jeho ustanovení. 

Poznámky pod čarou byly upraveny.  

HMP Obecně V poznámkách pod čarou č. 1, 2, 4 návrhu vyhlášky není na konci uvedena tečka. 

Doporučujeme proto, v souladu s čl. 47 odst. 4 větou první Legislativních pravidel, 

tečku doplnit. 

Do textu vyhlášky byly tečky v poznámkách pod čarou č. 1, 2, 4 doplněny. 

HMP K § 2 odst. 6 Doporučujeme, v návaznosti na první část věty, za slova „poskytnuty dotace“ vložit 

slova „nebo návratné finanční výpomoci“. 

Do textu vyhlášky byla požadovaná úprava doplněna. 

HMP K § 2 odst. 7 V poznámce pod čarou č. 2 doporučujeme, v souladu s čl 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, slova „ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů“ nahradit slovy „, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Poznámky pod čarou byly upraveny.  

HMP K § 2 odst. 8 

písm. a) 

Doporučujeme upřesnit slova „z prostředků finančních mechanismů“, a to odkazem na 

§ 7 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel. 

Požadovaná poznámka pod čarou nebude doplněna. 

HMP K § 2 odst. 12 a 

§ 4 odst. 1 

písm. b) 

Doporučujeme, v souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády, v § 2 odst. 12 zavést 

legislativní zkratku, tj. slova „správce kapitoly“ nahradit slovy „správce kapitoly 

státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly“)“, a v § 4 odst. 1 písm. b) použít 

zavedenou legislativní zkratku, tj. slova „poskytovatele, který není současně správcem 

kapitoly státního rozpočtu (dále jen „poskytovatel, který není současně správcem 

kapitoly“), poskytovatele, který je současně správcem kapitoly státního rozpočtu (dále 

jen „správce kapitoly“)“ nahradit slovy „poskytovatele, který není současně správcem 

kapitoly, poskytovatele, který je současně správcem kapitoly“. 

Dále doporučujeme v § 2 odst. 12 upřesnit, komu předá správce kapitoly tabulky a 

komentář. 

§ 2 odst. 12 byl upraven dle požadavku na … správce kapitoly státního rozpočtu (dále 

jen „správce kapitoly“) … 

§ 4 odst. 1 písm. b) byl upraven dle požadavku na … poskytovatele, který není 

současně správcem kapitoly státního rozpočtu (dále jen „poskytovatel, který není 

současně správcem kapitoly“), poskytovatele, který je současně správcem kapitoly 

státního rozpočtu (dále jen „poskytovatel, který je současně správcem kapitoly“)… 

 

 

 

V § 2 odst. 12 bylo doplněno … předá ministerstvu tabulky … 

HMP K § 3 V návětí doporučujeme upřesnit slova „financování programů“, a to odkazem na § 12 

a 13 rozpočtových pravidel. 

V odstavci 1 písm. a) doporučujeme, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády, za slova „v roli řídícího orgánu“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“ a 

v poznámce pod čarou č. 4 doporučujeme slova „Odstavce 3 a 6 § 16“ nahradit slovy 

§ 3 odst. 1 a 2 upravuje zásady pro finanční vypořádání dotací na programy 

spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů podle § 7 

odst. 1 písm. a). V tomto případě nejde primárně o programové financování podle § 12 

a 13 rozpočtových pravidel. 

V odstavci 1 písm. a) bylo doplněno „podle jiného právního předpisu“. Poznámka pod 
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Připomínkové 

místo 
 Připomínka Vypořádání 

„§ 16 odst. 3 a 6“. 

V odstavci 2 doporučujeme, v souladu s čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády,       

odkaz na poznámku pod čarou č. 5 současně s poznámkou pod čarou č. 5 vypustit (a 

návazně přečíslovat následné poznámky pod čarou). 

V odstavci 3 doporučujeme slovo „a“ nahradit slovem „ani“. 

V odstavci 5 doporučujeme, v souladu s čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel, zvážit 

zavedenou legislativní zkratku, resp. zda se uvedený termín běžně užívá v jazyce 

upravovaného oboru a zda jej nelze vhodně nahradit českým pojmem. V případě 

ponechání zavedené legislativní zkratky doporučujeme, v souladu s čl. 44 odst. 3 větou 

druhou Legislativních pravidel vlády, za slovem „vypořádanou“ tečku nahradit 

středníkem a věty druhou a třetí nahradit slovy „to neplatí pro dotaci ex post 

poskytnutou jen částečně, v takovém případě se celá dotace vypořádává včetně dotace 

ex post poskytnuté jen částečně.“. 

čarou byla upravena dle návrhu. 

 

Souhlasíme s připomínkou, nicméně tato poznámka je pro navrhovanou vyhlášku 

přínosem tím, že odkazuje na text, který se pojmům přezávazkování a vyjmutí věnuje.  

Slovo „a“ bylo nahrazeno slovem „ani“. 

Na základě této připomínky jsme přepracovali § 3 odst. 5, který nyní zní:  

„Dotace, která byla příjemci poskytnuta ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které 

příjemce hradil ze svých prostředků (dále jen „ex post“), se považuje za finančně 

vypořádanou; to neplatí pro dotaci částečně poskytnutou ex ante a částečně 

poskytnutou ex post, v takovém případě se vypořádá celá dotace včetně části dotace 

poskytnuté ex post.“ 

HMP K § 4 odst. 3 

písm. a) a d) až 

f) 

Doporučujeme zvážit příjemce uvedené u písmen d) a e) ve srovnání s příjemci 

uvedenými v § 2 odst. 6 a dále zvážit, případně upřesnit, příjemce uvedené  

u písmene f) ve srovnání s příjemci uvedenými u písmene a). 

V § 2 odst. 6 jsou uvedeny jako příjemci právnické a fyzické osoby, domníváme se, že 

to není v rozporu s písmenem d) veřejné rozpočty ústřední úrovně (z tohoto 

podseskupení sem patří dotace státním fondům, tj. právnickým osobám).  

Do písmene e) patří veřejné rozpočty územní úrovně (obce, kraje, dobrovolné svazky 

obcí a regionální rady, tj. právnické osoby). 

Příspěvkové organizace jsou záměrně rozděleny do dvou písmen, protože státní 

příspěvkové organizace v písm. a) musí navíc vypořádat i příspěvek na provoz, který 

obdržely od svého zřizovatele (§ 6 a přílohy č. 1 a 2). Ostatní příspěvkové organizace 

v písm. f) tvoří samostatnou skupinu. 

HMP K § 5 odst. 1 a 

2 

V návětí a odstavci 2 doporučujeme odkaz „§ 2 odst. 1“ nahradit odkazem „§ 2 odst. 

4“. 

V odstavci 1 písm. a) bodu 2 doporučujeme, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel 

vlády, za slovem „vypořádání“ tečku nahradit čárkou a slovo „Dále“ nahradit slovem 

„dále“. 

V odstavci 1 písm. b) doporučujeme, v souladu s čl. 26 Legislativních pravidel vlády, 

za slovem „vypořádání“ tečku nahradit čárkou a slovo „Dále“ nahradit slovem „dále“ a 

dále za slovem „kázně“ tečku nahradit čárkou a slovo „Vzor“ nahradit slovy „přičemž 

vzor“. 

V odstavci 1 písm. c) doporučujeme, v souladu s čl. 26, čl. 44 odst. 3 a čl. 45 odst. 1 

větou druhou Legislativních pravidel vlády: 

- odkaz „§ 4 odst. 5.“ nahradit odkazem „§ 4 odst. 3,“, 

- slovo „Součástí“ nahradit slovem „součástí“, 

- slova „dotace, které byly poskytnuty ex post jen zčásti. Takové“ nahradit slovy    

„dotace ex post poskytnuté jen částečně, takové“ (přičemž odkazujeme na výše 

uvedenou připomínku k § 3 odst. 5), 

- slovo „vyhlášky“ vypustit, 

- slova „v příslušných tabulkách“ upřesnit, 

- za slovem „tabulkách“ tečku nahradit čárkou a slovo „Vzor“ nahradit slovy    

„přičemž vzor“. 

Odkaz na § 2 odst. 1 je správně, komentář je zde identifikovaný jako jeden z podkladů 

předávaný v rámci finančního vypořádání.  

V odstavci 1 písm. a) byla tečka nahrazena čárkou a slovo „Dále“ nahrazeno slovem 

„dále“. 

V odstavci 1 písm. b) byla za slovem „vypořádání“ tečka nahrazena čárkou a slovo 

„Dále“ nahrazeno slovem „dále“ a dále za slovem „kázně“ tečka nahrazena čárkou a 

slovo „Vzor“ nahrazeno slovy „přičemž vzor“. 

V odstavci 1 písm. c) byl odkaz „§ 4 odst. 5.“ nahrazen odkazem „§ 4 odst. 3,“,  

slovo „Součástí“ nahrazeno slovem „součástí“,  

slova „dotace, které byly poskytnuty ex post jen zčásti. Takové“ byla upravena podle 

návrhu, 

slovo „vyhlášky“ vypuštěno, 

slova „v příslušných tabulkách“ upřesněna takto: „a jsou již zahrnuty v příslušných 

tabulkách“, 

za slovem „tabulkách“ tečku nahrazena čárkou a slovo „Vzor“ nahrazeno slovy 

„přičemž vzor“. 
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Připomínkové 

místo 
 Připomínka Vypořádání 

HMP K § 6 odst. 1, 

odst. 3 písm. b) 

a odst. 4 

V odstavcích 1 a 4 doporučujeme při používání uvozovek v rámci zavádění 

legislativních zkratek používat stejný druh písma. 

V odstavci 3 písm. b) doporučujeme, v souladu s textem celého ustanovení, za slovo 

„všechny“ vložit slovo „státní“. 

V odstavci 4 doporučujeme, v souladu s textem celého ustanovení, za slovo 

„jednotlivými“ vložit slovo „státními“. 

V odstavci 3 písm. b) za slovo „všechny“ vloženo slovo „státní“. 

V odstavci 4 za slovo „jednotlivými“ vloženo slovo „státními“. 

HMP K § 7 odst. 1 V poznámce pod čarou č. 7 doporučujeme zvážit nahrazení odkazu „§ 14 odst. 2“ 

odkazem „§ 10“ týkajícím se kapitol státního rozpočtu. 

V poznámce pod čarou č. 7 je uveden odkaz na § 14 odst. 2 s ohledem na možné 

poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci 

HMP K § 8 a 10 a k 

přílohám č. 7 

A,  7 B, 8 A a 8 

B 

Doporučujeme v názvu doplnit slova „a hlavního města Prahy“. Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že § 19 odst. 2 uvádí, že 

dotace se poskytují prostřednictvím krajů.  

Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o 

změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v 

části první čl. l. stanoví: Na území České republiky se vytvářejí tyto vyšší územní 

samosprávné celky: 1. Hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy; 

atd. Hlavní město Praha je krajem jako ostatních 13 krajů a je nadbytečné uvádět vedle 

„prostřednictvím kraje“ i „prostřednictvím hlavního města Prahy“.  

 

HMP K § 15 odst. 2 Doporučujeme na konci textu doplnit „písm. b)“. Na konci textu doplněno „písm. b)“. 

Jihočeský K § 2 Navrhujeme do § 2 vložit nový odstavec s textem: „Při finančním vypořádání 

dotačních titulů podle této vyhlášky se tyto vypořádávají do výše poskytnuté dotace, v 

případě nárokových dotací podle speciálních zákonů lze vyčíslit v předkládaných 

tabulkách vyšší použití, než bylo přijato, jako uplatnění nároku dofinancování.“ 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky neřeší překročení nárokové dotace a způsob uplatnění nároku na 

dofinancování (např. u dotace na volby, kde je kraj oprávněn dle dohody s 

poskytovatelem /MF/ při finančním vypořádání přerozdělit vratky a pokrýt požadavky 

uplatněné obcemi z přijatých vratek od ostatních obcí). Zároveň by tímto bylo ošetřeno 

dosavadní ustanovení o uplatňování nároků dofinancování výhradně formou 

přikládaných samostatných žádostí. 

 V tabulkách nelze vyčíslit přečerpání dotace. 

Jihočeský K příloze č. 14 V příloze č. 14 k vyhlášce č. xxx/2015 Sb., v bodě 5 „Pokyny ke zpracování tabulek 

dle vzoru v příloze č. 7 (Část A)“, sloupec d) navrhujeme upravit text takto: „vyplní se 

číslo jednací poskytovatele jen u dotací a návratných finančních výpomocí 

poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo státních finančních aktiv“ 

Odůvodnění:  

Neboť jde o dotace poskytované příjemcům prostřednictvím kraje, není příjemcům bez 

tohoto doplnění zřejmé, zda doplňovat číslo jednací kraje či poskytovatele. 

Přichází v úvahu i varianta vytvoření dvou příloh č. 7, např. 7a  pro dotace z 

jednotlivých kapitol SR (vyjma VPS a SFA) s vypuštěním sloupce d) s uváděním čísla 

jednacího a 7b pro dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo státních 

finančních aktiv ve stávající navržené podobě. 

Do přílohy č. 14 doplněno u všech příloh, vždy u sloupce d) „číslo jednací 

poskytovatele“. 

Varianta vytvoření další přílohy 7a pro různé poskytovatele není vhodná z důvodu 

nárůstu počtu tabulek, které se vyplňují podle toho, co se příjemce týká, tedy i číslo 

jednací. 

Jihočeský K příloze č. 16 V příloze č. 16 k vyhlášce č. xxx/2015 Sb.,“Přehled termínů pro jednotlivé subjekty Lhůta byla upravena na 15. března pro všechny příjemce. 
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finančního vypořádání“ trváme na sjednocení lhůty v řádku 6 a 7 tabulky (pro 

příjemce dotace nebo NVF z kapitoly VPS nebo SFA) pro předkládání příloh č. 3 a 5 a 

přílohy č. 8 na MF ve lhůtě 15.3. 

Odůvodnění: 

Pro vypořádání dotací poskytovaných kraji považujeme za praktické ponechat lhůtu 

pro finanční vypořádání podle stávající praxe společně s vypořádáním v souhrnu za 

obce kraje v tabulkách dle přílohy č. 8, neboť jde zpravidla o tytéž dotační tituly. 

Navržená úprava znamená pro kraj zkrácení lhůty. 

 

Jihočeský K příloze č. 16 Žádáme o opravu pojmu „termínů“ v navrhované Příloze č. 16 na pojem „lhůt“ z 

důvodu terminologického sjednocení 

Odůvodnění: 

V § 4 odst. 8 je uvedeno: „Příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje tabulku, ve které jsou 

uvedeny lhůty pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání uvedené v § 6 až 13.“ 

Zároveň i v důvodové zprávě je užit pojem „lhůty“. Oproti tomu navrhovaná Příloha č. 

16 k vyhlášce č. xxx/2015 Sb., je nazvána „Přehled termínů pro jednotlivé subjekty 

finančního vypořádání“. Jihočeský kraj také vychází i ze samotného názvu navrhované 

vyhlášky, kde je rovněž užit pojem „lhůty“. 

V příloze č. 16 byl opraven pojem „termínů“ na „lhůt“. 

Jihočeský K § 5 odst. 1 

písm. c) 

Žádáme o uvedení správného odkazu v § 5 odst. 1 písm. c)  

Odůvodnění:  

V § 5 odst. 1 písm. c) je uvedeno: „správce kapitoly vypracuje rekapitulaci dotací ex 

post poskytnutých z prostředků České republiky, ve které uvede výši těchto dotací 

členěnou podle skupin příjemců uvedených v § 4 odst. 5. Skupiny příjemců jsou však 

uvedeny v § 4 odst. 3. 

V § 5 odst. 1 písm. c) byl odkaz „§ 4 odst. 5.“ nahrazen odkazem „§ 4 odst. 3“. 

 

Jihočeský K § 6 odst. 3 

písm. b) a odst. 

4 

Žádáme o doplnění pojmu „státní“ v § 6 odst. 3 písm. b) a odst. 4 z důvodu právní 

jistoty 

Odůvodnění:  

§ 6 navrhované vyhlášky se zabývá postupy a lhůtami pro finanční vypořádání státních 

příspěvkových organizací. V odst. 3 písm. b) a odst. 4 je však uvedeno pouze 

„příspěvkové organizace“, ačkoli odst. 1 a odst. 2 uvádí „státní příspěvková 

organizace“. 

V odstavci 3 písm. b) za slovo „všechny“ vloženo slovo „státní“. 

V odstavci 4 za slovo „jednotlivými“ vloženo slovo „státními“. 

Jihomoravský K § 2 Do § 2 doplnit ustanovení, že se finanční vypořádání dotací a návratných finančních 

výpomocí provádí vždy v korunách až na haléře, tj. na dvě desetinná místa, aby se 

předešlo pochybnostem, až do jaké podrobnosti mají být vypořádány. Důvodem tohoto 

požadavku je předejití situaci, která vznikla při finančním vypořádání dotace na 

zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 s kapitolou MPSV, kdy 

byly doplatky dotací vyplývající z finančního vypořádání příjemcům ze strany 

poskytovatele (MPSV) zaokrouhleny matematicky na celé koruny. 

V § 2 odst. 2 doplněno ve druhé větě: Tabulky se vyplňují v Kč s přesností na dvě 

desetinná místa podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání 

předkládá.  

 

Jihomoravský K § 2 odst. 4 V § 2 odst. 4 doplnit u lhůt pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků u role 

zřizovatele a poskytovatele i roli zprostředkovatele finančních toků, tj. krajů vůči 

obcím dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. že lhůta 

u dotací či návratných finančních výpomocí poskytnutých prostřednictvím kraje je 

V § 2 odst. 4 doplněno za slovo poskytovateli „nebo subjektu, jehož prostřednictvím 

dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel.“ 
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dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku, dotace nebo návratné 

finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka“), nejpozději ve stanovený den 

odepsána z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli nebo poskytovateli nebo 

subjektu, jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel. 

Kraje v této roli nefigurují pro příjemce v pozici zřizovatele či poskytovatele. 

Jihomoravský K § 2 odst. 7, § 

7 a § 8 

Z navrhovaného znění ani z důvodové zprávy není zřejmé, jakým způsobem by měly 

být vypořádávány dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního 

rozpočtu, státních finančních aktiv a Národního fondu v případě příspěvkových 

organizací zřízených ÚSC. Tyto jsou poskytovány ze státního rozpočtu či Národního 

fondu prostřednictvím zřizovatele v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. V 

případě dotací, kdy konečným příjemcem je příspěvková organizace ÚSC a dotace 

„protekla“ rozpočtem zřizovatele, není zřejmé, jak má toto finanční vypořádání 

probíhat, tj. zda jej má příspěvková organizace předložit svému zřizovateli a ten jej 

následně předloží poskytovateli finančních prostředků, v jakých termínech a s 

použitím jakých příloh. Je tedy zapotřebí upřesnit, zda u obecních příspěvkových 

organizací má organizace předložit finanční vypořádání zřizovateli, ten následně kraji 

jako zprostředkovateli finančního toku a kraj pak souhrnně za všechny příjemce 

poskytovateli dotace a zda u krajských příspěvkových organizací má organizace 

předložit finanční vypořádání zřizovateli (kraji) a kraj pak souhrnně za všechny 

příjemce poskytovateli dotace. Z důvodu odstranění možných pochybností žádáme o 

přesnější vymezení postupu finančního vypořádání u příspěvkových organizací 

zřízených ÚSC. 

Jedná se o nedorozumění, vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška o finančním 

vypořádání upravuje vypořádání poskytovaných příspěvků státním příspěvkovým 

organizacím podle velkých rozpočtových pravidel, tj. zákona č. 218/2000 Sb. 

Příspěvkovým organizacím zřízeným podle zákona č. 250/2000 Sb. se dotace uvolňují 

prostřednictvím zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové 

organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje podle § 28 odst. 

12 zákona č. 250/2000 Sb. 

Příjemcem dotace je tedy zřizovatel. A pokud je zřizovatelem obec, pak dostává dotaci 

v souladu s § 19 zákona č. 218/2000 Sb.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly SR, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

 

Jihomoravský K § 7 odst. 3 V případě, kdy je příspěvkové organizaci poskytnuta dotace jiným poskytovatelem než 

je její zřizovatel, předkládá tato organizace kopii přehledu o dotacích svému 

zřizovateli. Doporučujeme do předmětného ustanovení doplnit, aby příspěvková 

organizace v těchto případech předávala svému zřizovateli také kopii komentáře dle § 

7 odst. 1 písm. c). 

Předkladatel Vašemu doporučení nevyhoví. 

Jihomoravský K § 8 odst. 4, § 

10 odst. 4, § 12 

odst. 4 

V odstavcích 4 výše uvedených paragrafů vypustit spojení …podepsaný hejtmanem 

kraje… Uvolňování finančních prostředků obcím v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, není činností zabezpečovanou kraji v 

samostatné působnosti, ale v působnosti přenesené, stejně tak i jejich finanční 

vypořádání je působností přenesenou. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Jihomoravský K § 9 Termín pro předložení finančního vypořádání dotací nebo návratných finančních 

výpomocí poskytnutých krajům přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo ze 

státních finančních aktiv se dle návrhu vyhlášky posouvá z 15. března na 15. února. 

Požadujeme tento termín pro kraje posunout shodně s termínem pro finanční 

vypořádání dotací nebo návratných finančních výpomocí poskytnutých 

prostřednictvím kraje, tj. na 15. března, neboť některé dotace jsou poskytovány 

částečně pro obce a částečně pro kraje (například dotace na volby). 

Lhůta byla upravena na 15. března pro všechny příjemce. 

 

Jihomoravský K Příloze č. 3A V Příloze č. 3A se ve sloupci 1 uvádí výše finančních prostředků převedená 

poskytovatelem/zřizovatelem na účet příjemce/příspěvkové organizace snížená o 

Tato informace od příjemce je pro poskytovatele (OSS) důležitá pro další nakládání 

s prostředky a pro následné provedení finančního vypořádání.  Pokud obdrží vratku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4EK9EHY)



7 

 

Připomínkové 

místo 
 Připomínka Vypořádání 

vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele. Ve 

sloupci 2 se dále uvádí výše vratky v průběhu roku na příjmový účet 

poskytovatele/zřizovatele. Rozlišování vratek v průběhu roku na příjmový a výdajový 

účet poskytovatele/zřizovatele je pro běžného uživatele složité a může vést k vyšší 

chybovosti při vyplňování tabulky. Z tohoto důvodu doporučujeme ve sloupci 1 uvést 

částku skutečně převedenou na účet příjemce/zřizovatele a ve sloupci 2 částku vratky v 

průběhu roku na běžný účet poskytovatele/zřizovatele, tj. bez rozlišení příjmového a 

výdajového účtu poskytovatele/zřizovatele. Rozlišení na příjmový a výdajový účet 

může provést sám poskytovatel v „souhrnné“ tabulce. Upozorňujeme, že rozlišení na 

příjmový a výdajový účet není uvedeno v Příloze č. 15 – Informace o platných číslech 

účtů Ministerstva financí. 

v průběhu roku na výdajový účet, to je většinou na základě dohody poskytovatele a 

příjemce, může neupotřebené prostředky poskytnout jinému příjemci ještě v průběhu 

roku (a sníží výdajovou položku, pokud je neupotřebí).  Pokud obdrží vratku 

v průběhu roku na příjmový účet, tím okamžikem se stává příjmem státního rozpočtu. 

Z toho důvodu je nutné tyto účty rozlišovat. OSS musí mít vždy výdajový a příjmový 

účet. Na běžný účet je rozlišena příloha č. 7 a 8, kterou používá ÚSC, které dostanou 

dotace prostřednictvím kraje.  

V příloze č. 15 jsou platná čísla příjmových účtů Ministerstva financí.   

Jihomoravský K Příloze č. 3B, 

7B a 8B 

Požadujeme doplnit do přílohy 3B, 7B a 8B nový sloupec Vráceno v průběhu realizace 

projektu na běžný účet kraje. Během programového období 2007-2013 byly u řady 

projektů spolufinancovaných z prostředků EU realizovány vratky ještě před jejich 

ukončením a tedy před jejich samotným finančním vypořádáním, přičemž tyto vratky 

v průběhu realizace projektu do stávajících příloh k finančnímu vypořádání nebylo 

možné řádně zohlednit. 

Nový sloupec není vhodné přidávat, nicméně v příloze č. 14  Pokyn …, byl sloupec 1 

upraven „uvádí se celkový objem dotace převedený 

poskytovatelem/zřizovatelem/poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na 

účet příjemce/příspěvkové organizace k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s 

tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele nebo na 

běžný účet kraje provedené v průběhu trvání projektu…“ 

Jihomoravský K Příloze č. 8 Dle § 19 dle odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se dotace ze 

státního rozpočtu obcím, resp. příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují 

prostřednictvím krajů, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Není zřejmý 

záměr předkladatele, proč jsou v příloze č. 8 uvedeny mezi možnými příjemci jen 

veřejné rozpočty územní úrovně a nikoliv třeba příspěvkové organizace zřizované 

obcemi a kraji a naopak proč je v příloze č. 8 uvedena kategorie ostatní příjemci, kteří 

nespadají pod výše citované ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., tj. prostřednictvím 

krajů se jim dotace ze státního rozpočtu neuvolňují. 

Dále v Příloze č. 8A se vzorce ve sloupci 4 jeví jako nesrozumitelné, protože není 

zřejmé, který ze vzorců má být použit. Doporučujeme zde namísto vzorců uvést pouze 

odkaz na Přílohu č. 14 – Pokyny ke zpracování finančního vypořádání, kde je použití 

vzorce vysvětleno. 

Souhlasíme s tím, že rozpočtová pravidla hovoří o poskytování dotací do rozpočtů 

obcí prostřednictvím kraje. Skupina „ostatní příjemci“ je pojistka, aby se při 

případných budoucích změnách legislativy vždy příjemce našel a nedošlo by k situaci, 

kdy by nemohl řádně vypořádat. Tato skupina je ze stejného důvodu i v příloze č. 4. 

Příspěvkové organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. 

Pokud dostane příspěvkové organizace ÚSC dotaci přímo z kapitoly podle zvláštního 

zákona, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnická osoba, kam právní 

formou patří, tj. na příloze č. 3. 

 

V příloze č. 8A jsou vzorce ve sloupci 4 číslicemi 3 a 4 s horním indexem, odkázány 

na levý horní roh příloh, kde je 3 = poskytovatel a 4 = kraj.  Tento odkaz byl do vzorců 

umístěn pro rychlejší orientaci.  

Jihomoravský K § 5 odst. 1 

písm. c) 

Navrhujeme upravit odkaz na ustanovení vyhlášky týkající se skupin příjemců, a to 

tak, že namísto „…podle skupin příjemců uvedených v § 4 odst. 5…“ bude uvedeno 

„…podle skupin příjemců uvedených v § 4 odst. 3…“, neboť se domníváme, že se 

jedná o chybný odkaz. 

V § 5 odst. 1 písm. c) byl odkaz „§ 4 odst. 5.“ nahrazen odkazem „§ 4 odst. 3“. 

 

Jihomoravský K Přílohám k 

finančnímu 

vypořádání 

Dáváme na zvážení předkladateli, zda by se ve všech tabulkách k finančnímu 

vypořádání ve sloupci č. 1 Skutečně čerpáno k 31.12. nevrátil k označení používaném 

v dřívější vyhlášce k finančnímu vypořádání č. 551/2004 Sb., tj. k označení Skutečně 

poskytnuto k 31.12. Toto označení lépe vyjadřuje, jaké prostředky byly příjemci 

poskytnuty, tj. jaké prostředky jsou finančně vypořádávány. 

Souhlasíme, že „Skutečně poskytnuto“ by bylo vhodnější, ale s ohledem na to, že 

v platné vyhlášce byl sloupec „poskytnuto“ údajem z rozhodnutí, vedlo by to 

k nepochopení. 

Jihomoravský Důvodová 

zpráva k § 8 

Ve větě třetí je uvedeno: Konečným příjemcem je obec, popřípadě dobrovolný svazek 

obcí. § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, u 

zprostředkování finančních toků kraji uvádí pouze obce, nikoliv dobrovolné svazky 

V důvodové zprávě k § 8 bylo ve větě třetí odstraněno spojení „popřípadě dobrovolný 

svazek obcí“. 
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obcí. Konečným příjemcem u těchto dotací může být pouze obec, popřípadě jím 

zřízená příspěvková organizace prostřednictvím rozpočtu svého zřizovatele.   

Karlovarský   x  

Vysočina  Bez připomínek  

Královéhradecký K § 2 V § 2 odst. 8 písm. b) je napsáno: „v případě projektů spolufinancovaných z rozpočtu 

Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů podle stavu k 31. prosinci roku, 

v němž byl projekt ukončen“. Je potřeba více specifikovat, kdy je projekt ukončen. 

Zasláním konečné monitorovací zprávy nebo zkontrolováním konečné monitorovací 

zprávy? 

Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle § 2 odst. 9, tj. 

uskutečnění poslední platby poskytovatelem dotace, ať již formou zálohy (ex ante) 

nebo ve výši již vynaložených výdajů příjemcem (ex post). Text byl doplněn do 

Odůvodnění k § 2 odst. 9: 

„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 vynaložených výdajů příjemcem (ex post). Tento postup 

odpovídá svým významem stávající vyhlášce, byla zpřesněna a přepracována 

formulace.“ 

Konečná monitorovací zpráva nebo její kontrola nesouvisí s finančním vypořádáním, 

tyto zprávy vyžaduje poskytovatel. 

 

Královéhradecký K § 8 odst. 1 V § 8 odst. 1 je napsáno: „Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná 

finanční výpomoc z jednotlivých kapitol státního rozpočtu prostřednictvím kraje, 

předloží …….“. Měla by být i popsána situace, kdy příspěvková organizace ÚSC 

obdrží dotaci z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přes kraj a ÚSC. 

Ve  zvláštní  části  k tomuto paragrafu  je  napsáno: „Konečným příjemcem je  obec, 

popřípadě dobrovolný svazek obcí“. Ale v případě, že dotace je určena příspěvkové 

organizaci, je konečným příjemcem příspěvková organizace, která obdržela dotaci 

prostřednictvím kraje a obce. 

Jedná se o nedorozumění, vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška o finančním 

vypořádání upravuje poskytování příspěvků státním příspěvkovým organizacím podle 

velkých rozpočtových pravidel, tj. zákon č. 218/2000 Sb. 

Dle § 19 rozpočtových pravidel se dotace ze státního rozpočtu obcím, resp. 

příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují prostřednictvím krajů, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové organizace ÚSC dostávají 

dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným příjemcem dotace je z pohledu 

velkých rozpočtových pravidel obec/kraj.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

 

Liberecký K § 9 a 10 V návrhu vyhlášky dochází pro kraje k úpravě lhůty pro finanční vypořádání s 

kapitolou Všeobecná pokladní správa, kdy doposud kraj jako příjemce dotace prováděl 

finanční vypořádání ve stejné lhůtě spolu s příjemci dotací, kterým byla dotace 

poskytnuta prostřednictvím kraje. Nyní bude v případech, kdy jedno rozhodnutí o 

poskytnutí dotace obsahuje jako příjemce kraj, tak i obce v působnosti kraje (např. 

dotace na volební náklady) prováděno finanční vypořádání ve dvou lhůtách:  

a) § 9 odst. 1 do 15. února (kraj jako příjemce dotace) 

b) § 10 odst. 3 do 15. března (kraj jako zprostředkovatel). 

Navrhujeme ponechat v případě kraje jako příjemce dotace lhůty pro finanční 

vypořádání s kapitolou Všeobecná pokladní správa tak, jak jsou nastaveny ve stávající 

Lhůta byla upravena na 15. března pro všechny příjemce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4EK9EHY)
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vyhlášce (tedy do 15. března). 

Liberecký K § 8 Vzhledem k tomu, že v § 8 je stanoven postup a lhůty pro finanční vypořádání s 

jednotlivými kapitolami státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a 

Operace státních finančních aktiv prostřednictvím kraje8), kde poznámka pod čarou 8) 

odkazuje na § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)…“Dotace ze státního rozpočtu 

do rozpočtů obcí se poskytují prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné 

obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Činnost krajů podle věty první 

je činností vykonávanou v přenesené působnosti.“…, lze dovodit, že i finanční 

vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje prováděné prostřednictvím 

kraje je činnost vykonávaná v přenesené působnosti. 

Navrhujeme, aby u souhrnu a komentáře dle § 8 odst. 4 a § 10 odst. 4 návrhu nové 

vyhlášky byl podepisující osobou ředitel krajského úřadu, případně jím pověřený 

úředník. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Moravskoslezský Obecně Návrh vyhlášky určuje v příloze č. 16 termíny předkládání finančního vypořádání pro 

jednotlivé subjekty. V této souvislosti žádáme Ministerstvo financí o zajištění, aby 

jednotliví správci kapitol v rozhodnutích k dotacím a pokynech k finančnímu 

vypořádání uváděli termíny pro finanční vypořádání dotací v souladu s touto 

vyhláškou a také aby v souladu s vyhláškou respektovali podobu tabulek pro 

vypořádání, popř. ještě upřesnili své požadavky v rámci probíhajícího připomínkového 

řízení a dále nevyžadovali vypořádání dotací, na které se daná vyhláška nevztahuje, 

popř. jejich vypořádání kraji neukládá. V praxi se setkáváme s tím, že termíny jsou 

stanovovány odlišně od dosud platné vyhlášky (jedná se o dřívější termíny, je běžné, 

že vypořádáváme dotace např. u jednoho správce kapitoly ve 3 až 5 termínech). 

Poskytování dotací se řídí § 14 rozpočtových pravidel, zajištění souladu této vyhlášky 

v rozhodnutích k dotacím je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání. Lhůty a podoba tabulek platné vyhlášky o finančním vypořádání je 

závazná jak pro příjemce, tak pro poskytovatele dotací.  

Moravskoslezský Obecně Dále doporučujeme naformátovat tabulky, případně doplnit vzorce. Tabulky jsou naformátovány, vzorce do příloh vyhlášky nepatří.  

Moravskoslezský Obecně V návrhu vyhlášky v § 2 by bylo vhodné doplnit, na základě výše uvedeného, 

ustanovení, že podoba tabulek uvedených v přílohách vyhlášky je závazná. 

Pokud jsou tabulky ve formě přílohy k platné vyhlášce, je podoba tabulek závazná.  

Moravskoslezský Obecně Dále není řešeno, jak postupovat v případech, kdy z důvodu nedodržení § 19 odst. 2 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, nejsou dotace popř. 

vratky zasílány prostřednictvím účtu kraje. Ve vypořádání je potom požadováno 

vyplnit příslušné tabulky způsobem, jako by veškeré finanční toky proběhly 

prostřednictvím účtu kraje. Ze strany kraje potom není možné dodržet podobu tabulek 

uvedených ve vyhlášce, tak, aby odpovídaly skutečnosti. Jedná se o případy, kdy 

poskytovatel zašle část nebo celou dotaci přímo na účet příjemce (obce, příspěvkové 

organizace obce) nebo případ, kdy příjemce (obce, příspěvkové organizace obce) 

odvede vratku přímo na účet poskytovatele. 

Vyhláška o finančním vypořádání nemůže upravovat postup, který nemá oporu 

v právních předpisech.  Vámi popisovaná situace by neměla vůbec nastat, protože by 

se mohlo jednat o porušení rozpočtové kázně.  

 

 

Moravskoslezský K § 2 odst. 4 Toto ustanovení zní: 

„(4) Lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků jsou stanoveny v § 6 až 13. 

Lhůta je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce příspěvku, dotace nebo 

návratné finanční výpomoci povinnost vrátit (dále jen „vratka“), nejpozději ve 

V § 2 odst. 4 doplněno za slovo poskytovateli „nebo subjektu, jehož prostřednictvím 

dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel.“ 
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stanovený den odepsána z jeho bankovního účtu a poukázána zřizovateli nebo 

poskytovateli. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 

lhůty nejbližší následující pracovní den.“ 

Ve větě druhé navrhujeme slova „zřizovateli nebo poskytovateli“ nahradit slovy 

„zřizovateli, poskytovateli nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou 

finanční výpomoc obdržel“. 

Odůvodnění:  

V návrhu absentuje kraj v roli zprostředkovatele finančních toků v souladu s § 19 odst. 

2 zákona č. 218/2000 Sb. 

Moravskoslezský K § 2 Navrhujeme do tohoto paragrafu vložit odstavec 13, který zní: 

„(13) Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí se provádí vždy v 

korunách na dvě desetinná místa.“ 

Odůvodnění:  

Žádáme o jasné vymezení finančního vypořádání na dvě desetinná místa také v textu 

vyhlášky (nikoliv pouze nad tabulkami k vypořádání). Důvodem pro tento požadavek 

je zkušenost z finančního vypořádání dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí za 

rok 2014, kdy MPSV zaokrouhlilo požadavky na dofinancování dotací dle 

matematických zásad, tzn. některé obce obdržely více, než požadovaly. 

V § 2 odst. 2 doplněno ve druhé větě: Tabulky se vyplňují v Kč s přesností na dvě 

desetinná místa podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání 

předkládá.  

 

Moravskoslezský K § 7 odst. 1 Toto ustanovení stanoví povinnosti a termín příjemci dotace. Považujeme za nezbytné 

upřesnit, jak bude probíhat finanční vypořádání dotací, kde je rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydáno pro příspěvkovou organizaci obce nebo kraje. Dotace byla v souladu s § 

28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, zaslána přes rozpočet zřizovatele. Tabulky poskytovateli 

dotace bude předkládat příspěvková organizace nebo její zřizovatel? 

Dle § 19 dle odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se dotace ze 

státního rozpočtu obcím, resp. příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují 

prostřednictvím krajů, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové 

organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným 

příjemcem je obec/kraj.  

Pokud dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci přímo z kapitoly na základě 

zvláštního zákona, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnická osoba, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

Moravskoslezský K § 7 odst. 3 Navrhujeme za slovo „zřizovatel“ vložit slova „, a to na základě zvláštního zákona“. 

Odůvodnění:  

V důvodové zprávě je uvedeno následující: „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.“ 

Obecně platí, že tok finančních prostředků je realizován v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb. prostřednictvím zřizovatele. Tzn., že finanční prostředky pro 

příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku jsou poskytovatelem 

odeslány na účet územního samosprávného celku, který je zapojí do svého rozpočtu a 

následně odešle příslušné příspěvkové organizaci. Finanční vypořádání včetně vratek 

je realizováno opět prostřednictvím zřizovatele. 

Za slovo „dotace“ vložena slova „na základě zvláštního zákona“. 

Moravskoslezský K § 8 odst. 1 a 

k příloze č. 7 

Žádáme o upřesnění textu „příjemce, kterému byla poskytnuta dotace“.  

Odůvodnění:  

V případě příspěvkových organizací obcí je příjemcem dotace obec jako zřizovatel, 

Dle § 19 dle odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se dotace ze 

státního rozpočtu obcím, resp. příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují 

prostřednictvím krajů, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové 
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nebo příspěvková organizace, na kterou bylo vystaveno rozhodnutí? Dle našeho 

názoru by v příloze č. 7 v řádku „příjemce“ v případě příspěvkových organizací obcí 

měla být uvedena samotná obec, myšleno ve vztahu ke kraji jako zprostředkovateli 

dotace, nikoliv příspěvková organizace obce.  

 

Pokud příspěvková organizace obce jako příjemce dotace vyplní a zašle kraji tabulky 

finančního vypořádání, má také povinnost odvést vratku nevyčerpané dotace zpět na 

účet kraje, což je ovšem v rozporu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným 

příjemcem je obec/kraj.  

V příloze č. 7 v „příjemce“ je uvedena obec.  

 

Moravskoslezský K § 8 odst. 4, § 

10 odst. 4, § 12 

odst. 4 

V textu těchto ustanovení navrhujeme vypustit slova „podepsaný hejtmanem kraje“. 

Odůvodnění:  

Jedná o činnosti vykonávané v přenesené působnosti, kdy dokumenty podepisuje 

ředitel krajského úřadu. Navíc, podpis není vyžadován ani v § 7 a 9 návrhu vyhlášky. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje…  

Moravskoslezský K přílohám č. 

7, 8 a 14 

Žádáme o upřesnění pojmu „příjemce“ – v případě příspěvkových organizací obcí se 

jedná o obec jako zřizovatele nebo o příspěvkovou organizaci, na kterou bylo 

vystaveno rozhodnutí (viz odůvodnění u 6. zásadní připomínky)? Doporučujeme 

pojem „příjemce“ zahrnout také do vysvětlivek v příloze č. 14.  

Dále žádáme o upřesnění pojmu „Předepsaná výše vratky dotace při finančním 

vypořádání“ zejména u částí B. Mohou zde být uvedeny vratky z víceletých projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, 

které byly odvedeny na účet poskytovatele již v průběhu roku předcházejícího roku 

vypořádání? Nebo zde mohou být uvedeny pouze vratky vzniklé při vypořádání, které 

budou převedeny na účet poskytovatele? 

Popř. navrhujeme, aby v příloze č. 7, část B byly doplněny sloupce „Vráceno v 

průběhu roku na běžný účet kraje (informativní)“, „Vráceno v průběhu roku na 

výdajový účet poskytovatele (pro poskytovatele informativní)“ a „Vráceno v průběhu 

roku na příjmový účet poskytovatele“, stejně, jako je tomu u části A. 

Případně by v příloze č. 8, část B byl doplněn sloupec „Vráceno v průběhu roku na 

běžný účet kraje“, stejně, jako je tomu u části A. 

Dále žádáme o upřesnění, zda je možné příjemci dle § 8 a 10 poskytnout dotaci v 

rámci programového financování prostřednictvím účtu kraje. Není v tomto případě 

sloupec „č. akce (projektu) EDS/SMVS“ nadbytečný? 

Současně v částech B doporučujeme doplnit rok finančního vypořádání, tzn. text 

„roku, v němž byl projekt ukončen“ nahradit textem „2…“. 

Na příloze č. 7 vypořádá příjemce, který dostal dotaci prostřednictvím kraje, tj. obec.  

Pokud bychom chtěli zachovat kontinuitu a v příloze č. 14 vyjmenovali všechny 

možné příjemce, text by se stal nepřehledným. Pojem „příjemce“ je obsahem § 2 odst. 

6. 

Ve sloupci „Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání“ v části B se 

uvedou vratky, které vyplynuly z finančního vypořádání, a které mají být převedeny na 

účet poskytovatele. 

K návrhu na doplnění sloupců „Vráceno v průběhu roku na běžný účet kraje 

(informativní)“, „Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele (pro 

poskytovatele informativní)“ a „Vráceno v průběhu roku na příjmový účet 

poskytovatele“ sdělujeme, že byla upravena příloha č. 7 „sloupec 1 uvádí se celkový 

objem dotace převedený poskytovatelem/zřizovatelem/poskytovatelem 

prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce/příspěvkové organizace k 31. 12. 

roku, v němž byl projekt ukončen s tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet 

poskytovatele/zřizovatele nebo na běžný účet kraje provedené v průběhu trvání 

projektu.“ 

a příloha č. 8 „sloupec 1 uvádí se celkový objem dotace převedený 

poskytovatelem/zřizovatelem/poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na 

účet příjemce/příspěvkové organizace k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen s 

tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele nebo na 

běžný účet kraje provedené v průběhu trvání projektu.“ 

Podle § 8 a 10 je možné poskytnout příjemci dotaci v rámci programového 

financování prostřednictvím kraje. 

Text „roku, v němž byl projekt ukončen“ předkladatel převzal ze stávající vyhlášky, 

protože je výstižný, v částech B se provádí finanční vypořádání i za několik let a jiný 

text než je v části A zabrání omylům.  

Moravskoslezský K příloze č. 8 Žádáme o upřesnění, zda se řádek „ostatní příjemci“ týká také dotací poskytovaných 

dle § 8 a 10 návrhu vyhlášky. Pokud ano, žádáme o vysvětlení, kterých příjemců se 

tento text týká (např. příspěvkové organizace obcí). 

Souhlasíme s tím, že rozpočtová pravidla hovoří o poskytování dotací prostřednictvím 

kraje do rozpočtů obcí. Skupina „ostatní příjemci“ je pojistka, aby se při případných 

budoucích změnách legislativy vždy příjemce našel a nedošlo by k situaci, kdy by 
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Budou se v tabulce B uvádět „jednotlivé dotační tituly“/„jednotlivé projekty EU/FM? 

Pokud ano, bude se jednat o sloupec „ukazatel“? 

Současně upozorňujeme na chybu u vysvětlivky č. 2 u textu „Kapitola“, v návaznosti 

na popisek č. 2 u přílohy č. 14, bod 4. Doporučujeme nahradit vysvětlivkou č. 1. 

nemohl řádně vypořádat. Tato skupina je ze stejného důvodu i v příloze č. 4. 

Příspěvkové organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. 

Pokud dostane příspěvkové organizace ÚSC dotaci přímo z kapitoly podle zvláštního 

zákona, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnická osoba, kam právní 

formou patří, tj. na příloze č. 3. 

V tabulkách B, které jsou určeny pro příjemce, tj. liché tabulky (např. 7), se budou 

uvádět „jednotlivé projekty EU/FM“ ve sloupci „ukazatel“. V příloze č. 8, kde je 

souhrn, tj. sudá tabulka, se již „jednotlivé projekty EU/FM“ neuvádějí.  

Chyba u vysvětlivky č. 2 u textu „Kapitola“, v návaznosti na popisek č. 2 u přílohy č. 

14, bod 4, byla nahrazena vysvětlivkou č. 1. 

 

Moravskoslezský K příloze č. 14, 

bod 8 

Zde jsou uvedeny pokyny pro zpracování tabulky uvedené v příloze č. 10.  

Z návrhu vyhlášky je patrno, že tabulka č. 10 je určena jak pro samotný kraj, tak i pro 

obce, které realizují vypořádání dotace prostřednictvím příslušného kraje. V pokynech 

je však uvedeno, že se zde uvádí „celkový objem dotací, které byly převedeny 

poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce za celou dobu 

možnosti užití poskytnutých prostředků na stanovený účel“. Považujeme za potřebné 

upřesnit pokyny pro vyplnění. 

Současně žádáme o upřesnění ukazatele uvedeného ve sloupcích 1 a 2 tabulky č. 10. Z 

uvedeného ukazatele a z pokynů není zcela zřejmé, o jaký údaj se jedná, a to 

konkrétně „Skutečné čerpáno celkem za dobu možnosti užití“ a „Skutečně použito 

celkem k 31. 12. roku, v němž možnost užití skončila“. 

Obracíme se na předkladatele se žádostí o vysvětlení ukazatelů na příkladu.  

Např. kraj obdržel dotaci ve 2015 ve výši 5 mil. Kč s možností užití do roku 2016. 

Kraj dotaci čerpal v roce 2015 pouze ve výši 3 mil. Kč a zbývající část hodlá vyčerpat 

až v roce 2016. Vypořádáme dotaci částečně již v roce 2016 nebo až v roce 2017. Jaký 

údaj se uvede ve sloupci 1 a následně ve sloupci 2? 

Pokyny k vyplnění byly upraveny: sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací, které 

byly převedeny poskytovatelem na účet příjemce prostřednictvím příslušného kraje 

nebo příjemci, který je krajem nebo hlavním městem Prahou za celou dobu možnosti 

užití poskytnutých prostředků na stanovený účel. 

Dotace bude finančně vypořádána najednou za celou dobu (samozřejmě s ohledem na 

Rozhodnutí o dotaci).   

Ve Vámi uvedeném příkladu se dotace vypořádá až v roce 2017 najednou za oba roky 

(tj. za dobu možnosti užití) samozřejmě s ohledem na Rozhodnutí o dotaci. 

 

Moravskoslezský K § 2 odst. 1 Navrhujeme upravit znění tak, aby byla vyloučena možnost předávání přehledu o 

čerpání a použití peněžních prostředků včetně komentáře v průběhu rozpočtového 

roku. V průběhu rozpočtového roku by bylo možné zasílat pouze vratky nepoužitých 

prostředků. 

Odůvodnění:  

Navrhovanou úpravou by bylo umožněno zasílání vratek v průběhu roku, s tím, že 

vypořádání v tabulkách bude provedeno pouze po skončení rozpočtového roku. V 

případě, že obec ve svém účetnictví přeúčtuje doklad (např. z důvodu vnější kontroly, 

vlastní opravy) a změní se výše v průběhu roku odvedené vratky, bude moci tuto 

chybu napravit v termínech uvedených v § 8 a 10 návrhu vyhlášky. 

Navíc dle § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky jsou tabulky vyplňovány k 31. prosinci roku, za 

který se finanční vypořádání předkládá a obce mohou do předání finančních výkazů za 

daný rok provádět jejich změny (termín do 10. února následujícího roku v souladu s 

vyhláškou č. 5/2014). Je pravděpodobné, že obce počátkem následujícího roku zjistí 

chybu ve vypořádání, které provedly v průběhu roku, a budou zasílat opravy. Návrh 

Předkladatel požadavku nevyhoví. 
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vyhlášky tyto případy neřeší. 

Moravskoslezský K § 2 odst. 2 Žádáme o upřesnění, zda se text „Tabulky se vyplňují podle stavu k 31. prosinci roku, 

za který se finanční vypořádání předkládá“ vztahuje k nákladům nebo výdajům. 

Tabulky se vyplňují dle hodnot účetního výkazu či finančního výkazu? Dále prosíme o 

upřesnění postupu v případě, že je dotace určena na náklady daného roku. 

Odůvodnění:  

Rozhodnutí může být vydáno k úhradě nákladů vzniklých v příslušném kalendářním 

roce, tzn. dotace se týká také výdajů roku následujícího, např. mzdy, vyúčtování záloh 

za energie, apod. 

Navrhovaná vyhláška o finančním vypořádání je prováděcí vyhlášku zákona č. 

218/2000 Sb. (§ 75). Podle § 3 uvedeného zákona se termínem „finanční vypořádání 

dotace nebo návratné finanční výpomoci“ rozumí „přehled o čerpání a použití 

prostředků a vrácení nepoužitých prostředků“. Je zřejmé, že předmětem finančního 

vypořádání nejsou účetní skutečnosti, ale skutečné finanční prostředky, jejichž tok je 

zachycen v jednotlivých přílohách této vyhlášky, tj. podle skutečných výdajů, které 

byly uskutečněny do 31.12… 

Moravskoslezský K § 7 odst. 1 a 

k § 8 odst. 1 

Navrhujeme v těchto ustanoveních doplnit za slova „státního rozpočtu“ slova „vyjma 

kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv“. 

Odůvodnění:  

Text „příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc z 

jednotlivých kapitol státního rozpočtu“ zahrnuje bez dalšího upřesnění také dotace 

poskytnuté z kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, 

ačkoliv podle nadpisu mají být vyjmuty. Dle našeho názoru je tak potřeba doplnit text 

předmětných ustanovení. 

V textu předmětných ustanovení byla doplněna za slova „státního rozpočtu“ slova 

„vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv“. 

Moravskoslezský K § 8 odst. 2 Navrhujeme nahradit slova „běžný účet kraje“ slovy „běžný účet kraje podřízený státní 

pokladně“. 

Odůvodnění:  

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. jsou státní dotace přijímány na účty podřízené 

státní pokladně (účty vedené u ČNB). V souladu s doporučením Ministerstva financí 

uvedeným v pokynech pro finanční vypořádání dotací by bylo vhodné doplnit, že i 

vratky poskytnutých dotací jsou zasílány přes účty podřízené státní pokladně. 

Rozpočtová pravidla stanoví v § 3 písm. h) účty územních samosprávných celků 

k příjmu dotací jako peněžní prostředky státní pokladny. Vzhledem k tomu, že 

finanční vypořádání kopíruje finanční tok při poskytování dotaci, jen opačným 

směrem, považujeme doplnění za nadbytečné. Tato vyhláška nemá zmocnění k tomu, 

aby upravovala, které účty mají být podřízeny státní pokladně.  

Moravskoslezský K příloze č. 14, 

body 2 a 4 

Žádáme o odstranění vysvětlivky č. 2, ve které je uvedeno „rozumí se příspěvková 

organizace, jejíž hospodaření upravují rozpočtová pravidla“.  

Odůvodnění:  

V přílohách č. 7 a 8 tento odkaz není uveden. 

Jedná se o nedorozumění, ve vysvětlivkách uvedený bod 2 a 4 platí i pro přílohy 1, 3, 

2 a 4, kde je stejná náplň sloupců atd. Je nutné vybrat si přílohu a řídit se 

vysvětlivkami, které se na uvedené příloze vyskytují. 

Moravskoslezský K příloze č. 14, 

body 2 a 5 

Navrhujeme nahradit slova „běžný účet kraje“ slovy „běžný účet kraje podřízený státní 

pokladně“, a to v souladu s doporučením Ministerstva financí uvedeným v pokynech 

pro finanční vypořádání dotací.  

Navrhujeme doplnit vysvětlení pojmu „příjemce“. 

Rozpočtová pravidla stanoví v § 3 písm. h) účty územních samosprávných celků 

k příjmu dotací jako peněžní prostředky státní pokladny. Vzhledem k tomu, že 

finanční vypořádání kopíruje finanční tok při poskytování dotaci, jen opačným 

směrem, považujeme doplnění za nadbytečné. 

Olomoucký Obecně Předně konstatujeme, že předkládaný návrh vyhlášky nesplňuje dle našeho názoru 

obecné požadavky na tvorbu právních předpisů, jež jsou stanoveny Legislativními 

pravidly vlády, zejména požadavek na to, aby právní předpis byl v souladu s právními 

předpisy vyšší právní síly, s nálezy Ústavního soudu a stal se organickou součástí 

celého právního řádu a byl koncipován přehledně a formulován jednoznačně, 

srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně. Posuzovaný návrh dle našeho názoru 

postrádá logickou strukturu, je koncipován nepřehledně a pro konečného adresáta 

zcela nesrozumitelně.  

Logickou koncepci a přehlednost vyhlášky lze docílit dle našeho názoru např. tak, že 

Nesdílíme názor autora připomínky, dle názoru ministerstva financí uvedený návrh 

splňuje všechny nároky kladené legislativními pravidly vlády.  
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tato bude rozčleněna do hlavních třech „kapitol“ zahrnujících finanční vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to 

samostatně pro organizační složky státu, samostatně pro příspěvkové organizace, a 

konečně pro příjemce dotací a návratných finančních výpomocí, tak jak to ostatně 

předpokládá § 75 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších právních 

předpisů (dále též jen „zákon“). Zejména navrhovaná ustanovení § 2 až § 5 vyhlášky 

působí zcela nesourodě, nepřehledně a neprovázaně. 

Olomoucký K § 2 odst. 1 Domníváme se, že § 2 odst. 1 vyhlášky je částečně v rozporu se zákonnou definicí 

„finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci“ upravenou v § 3 

písm. d) zákona. Pokud je definice některých pojmů obsažena v zákoně, jakožto v 

předpise vyšší právní síly, je nadbytečné, aby ji znovu obsahoval i podzákonný právní 

předpis. Pokud je však tato zákonná definice vyhláškou i měněna, je takovýto postup 

nepřípustný.  

Zákon naopak neupravuje definici „finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem“, a nečiní tak ani 

posuzovaný návrh vyhlášky. Přitom pojem „finančního vypořádání vztahů“ je podle 

našeho názoru širší než pojem „finanční vypořádání dotace/návratné finanční 

výpomoci“, jak jej upravuje zákon.   Vyplývá to např. z § 54 zákona, dle kterého je 

nutno v případě příspěvkových organizací finančním vztahem ke státnímu rozpočtu 

rozumět: 

„a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního 

rozpočtu, 

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

c) návratná finanční výpomoc, 

d) odvod z odpisů, 

e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto 

výdajů, 

f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých 

jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně 

stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů.“ 

Návrh vyhlášky je tedy nezbytné dle našeho názoru nutno doplnit o definici 

„finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 

Národním fondem“. 

Dle § 75 provádějí příspěvkové organizace vypořádání vztahů se státním rozpočtem.  

Olomoucký K § 2 odst. 6 Za textem „dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuty dotace“ 

doporučujeme doplnit slova „nebo návratné finanční výpomoci“. 

Za textem „dohody uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuty dotace“ 

byla doplněna slova „nebo návratné finanční výpomoci“. 

Olomoucký K § 2 odst. 7 Z textace není zřejmé, vůči kterému subjektu příjemce dotace provádí vypořádání. 

Příkladem lze uvést financování škol a školských zařízení zřizovaných územními 

samosprávnými celky ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky se 

řídí malými rozpočtovými pravidly. Navrhovaná vyhláška o finančním vypořádání 

upravuje poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím podle velkých 

rozpočtových pravidel.  
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zákon), ve znění pozdějších právních předpisů. 

Olomoucký K § 8 odst. 1 Vzhledem k tomu, že s finančním vypořádáním souvisí účetní závěrky a inventarizace 

majetku a závazků, je termín stanovený pro předložení vypořádání do 5. 2. nereálný. 

Tento doporučujeme stanovit maximálně do 25. 1.   

Tato lhůta platí již od roku 2008 ve stávající vyhlášce. Doporučené zkrácení lhůty do 

25. 1. nepovažujeme za nutné. 

Olomoucký K § 8 a § 10 Při finančním vypořádání dotací, které jsou poskytovány prostřednictvím kraje (§ 8 a § 

10 návrhu vyhlášky), provádí kraj pouze sumarizaci údajů za jednotlivé příjemce 

dotací. V tomto případě se tedy jedná o přenesenou působnost kraje. Dle § 8 odst. 4 a 

§ 10 odst. 4 předloží kraj ministerstvu souhrn a komentář podepsaný hejtmanem kraje. 

Dle § 5 odst. 1 návrhu vyhlášky obsahuje komentář souhrn skutečností, které souvisí s 

odvody vratek při finančním vypořádání. Protože se nejedná o vratky finančních 

prostředků, se kterými hospodaří kraj ve své samostatné působnosti, ale o finanční 

prostředky obcí a jiných příjemců dotací, u kterých kraj pouze zprostředkovává odvod 

vratek do státního rozpočtu, neměla by vyhláška dle našeho názoru striktně 

stanovovat, že výše zmíněný komentář v těchto případech podepisuje hejtman kraje. 

Doporučujeme proto tento shora popsaný nesoulad zohlednit v textu navrhovaného 

znění příslušné vyhlášky. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Olomoucký K § 16 Domníváme se, že § 16 vyhlášky, který stanoví, že „tato vyhláška se poprvé použije 

při finančním vypořádání za rok 2015“, je v přímém rozporu se zásadou zákazu 

retroaktivity, neboť dopadá na právní vztahy vzniklé před účinností navrhované 

vyhlášky. V této souvislosti odkazujeme na rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 

215/94 ze dne 8. 6. 1995, ve kterém Ústavní soud mimo jiné uvedl, že: „Ke znakům 

právního státu nepochybně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občanů v 

právo. Součástí právní jistoty pak je také zákaz retroaktivity právních norem, resp. 

jejich retroaktivního výkladu. Tento zákaz, který je pro oblast trestního práva 

hmotného výslovně formulován v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, lze 

pro ostatní právní oblasti dovodit z čl. l Ústavy ČR. Toto stanovisko zaujal již Ústavní 

soud ČSFR ve věci Pl. ÚS 78/92, opakovaně je obsaženo v nálezu Ústavního soudu 

ČR, sp. zn. Pl. ÚS 16/93, i v některých dalších nálezech. Jestliže tedy někdo jedná v 

důvěře v nějaký zákon, nemá být v této své důvěře zklamán.“ 

Vyhláška o finančním vypořádání nezpochybní právní jistoty a ochrany důvěry občanů 

v právo, vzhledem k tomu, že nezakládá oproti platné právní úpravě nové povinnosti, 

naopak některé povinnosti ruší, např. finanční vypořádání ex post dotací.  

Pardubický K § 2 odst. 6 § 2 odst. 6 požadujeme doplnit o příjemce, které obdrží dotace nejen na základě 

žádosti, ale i ze zákona (viz školský zákon). 

V § 2 odst. 6 doplněna za slova „ na základě žádosti“ slova „ nebo ze zákona“. 

Pardubický K § 3 odst. 3 §3 odst. 3 požadujeme doplnit o odvolávku na Rozhodnutí, v němž bude uveden 

nejzazší termín pro čerpání prostředků;  odstranit text: „v němž byly vyčerpány …“, 

neboť tento text není jednoznačný (spojka „nebo“ dává dvojí možnost termínů FV). 

Odvolávka na Rozhodnutí není možná, vzhledem k tomu, že prováděcí právní předpis 

je nadřazený nad rozhodnutím o poskytnutí dotace. Připomínkovaný text je 

jednoznačný, vzhledem k tomu, že dotace se vypořádá, pokud byla vyčerpána (podle 

lhůty k čerpání v rozhodnutí) nebo pokud byla ukončena možnost použití (podle 

zákona o státním rozpočtu). 

Pardubický K § 7 § 7 požadujeme doplnit o ustanovení týkající se příjemce, který je příspěvkovou 

organizací, a kterému byla poskytnuta dotace v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, 

prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.  

Stávající navržené ustanovení § 7 blíže specifikuje pouze finanční vypořádání dotací, 

Jedná se o nedorozumění, vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška o finančním 

vypořádání upravuje vypořádání poskytovaných příspěvků státním příspěvkovým 

organizacím podle velkých rozpočtových pravidel, tj. zákona č. 218/2000 Sb. 

Příspěvkovým organizacím zřízeným podle zákona č. 250/2000 Sb. se dotace uvolňují 

prostřednictvím zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové 
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které obdržely příspěvkové organizace přímo (odkaz na odst. 1 písm. a) a b)). 

Domníváme se, že organizace zřizované ÚSC jsou nově navrženou vyhláškou 

opomíjeny. 

Žádáme, aby ve vyhlášce byly specifikovány termíny pro výše zmíněného zřizovatele 

příspěvkové organizace, přes kterého by v souladu s navrženým § 2 odst. 7 mělo být 

takovéto finanční vypořádání provedeno. Současně by měla být stanovena i příloha 

prostřednictvím, které finanční vypořádání v souhrnu za všechny své zřízené 

příspěvkové organizace provede. 

V případě, že nebude náš požadavek akceptován, požadujeme vysvětlení poznámky 

pod čarou u § 8 a její rozšíření i o odkaz na § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., tak 

aby se finanční vypořádání dotací, které čerpají příspěvkové organizace zřízené ÚSC 

prostřednictvím svého zřizovatele, řídilo tímto paragrafem 8. 

O zvolený postup finančního vypořádání příspěvkových organizací ÚSC by měla být 

rovněž doplněna příloha č 16 k vyhlášce č. XX/2015 Sb. – Přehled termínu pro 

jednotlivé subjekty finančního vypořádání, tak aby byly odstraněny veškeré 

pochybnosti o správnosti postupu vypořádání dotací příspěvkovými organizacemi 

prostřednictvím svého zřizovatele. 

organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje podle § 28 odst. 

12 zákona č. 250/2000 Sb. 

Příjemcem dotace je tedy zřizovatel. A pokud je zřizovatelem obec, pak dostává dotaci 

v souladu s § 19 zákona č. 218/2000 Sb.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly SR, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

. 

Pardubický K § 8 odst. 2 § 8 odst. 2 a ostatní části vyhlášky požadujeme doplnit o jednoznačné stanovení, že se 

finanční vypořádání, resp. vratky nevyčerpaných dotací a návratných finančních 

výpomocí (dále jen NFV) provádí přes bankovní účty zřízené u ČNB u těch subjektů, 

které jsou v souladu s rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000 Sb.), součástí státní 

pokladny. ÚSC užívají tyto účty povinně pro příjem dotací a NFV ze státního 

rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Jednoznačným definováním užívání ČNB 

účtů dojde k odstranění nejasných výkladů, které o užívání těchto účtu i pro finanční 

vypořádání panují. 

Rozpočtová pravidla stanoví v § 3 písm. h) účty územních samosprávných celků 

k příjmu dotací jako peněžní prostředky státní pokladny. Vzhledem k tomu, že 

finanční vypořádání kopíruje finanční tok při poskytování dotaci, jen opačným 

směrem, považujeme doplnění za nadbytečné. Tato vyhláška nemá zmocnění k tomu, 

aby upravovala, které účty mají být podřízeny státní pokladně. 

Pardubický  Vyhlášku požadujeme doplnit, nejlépe v § 2 Zásady finančního vypořádání, o nové 

ustanovení, které bude specifikovat úkony „zajištění nápravy“ uvedené v § 7 odst. 4, 6 

a odst. 8, v § 8 odst. 2, 5, 7 a odst. 9, v § 10 odst. 3, v § 12 odst. 3 a 7, v § 13 odst. 3 a 

v § 14. Jasné definování úkonů zajištění nápravy jednoznačně vymezí hranici mezi 

odstranitelnými nedostatky provedeného finanční vypořádání a porušení rozpočtové 

kázně řešené § 44 zákona č. 218/2000 Sb. Specifikovat je nezbytné zejména postupy v 

případě, kdy např. obec, která obdrží dotaci nebo NFV prostřednictvím kraje, dotaci 

celou vyčerpá (tzn. nebude v rámci finančního vypořádání provádět vratku 

nevyčerpaných prostředků), ale zároveň ani prostřednictvím kraje neprovede finanční 

vypořádání, tj. nepošle vyplněnou přílohu č. 7 apod. 

Do § 2 odst. 7) bylo doplněno: „Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému 

zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo subjektu, 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel, k odstranění 

nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, 

aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.“ Vyhláška o finančním vypořádání není 

metodický pokyn a nemůže upravovat postup, který nemá oporu v právních 

předpisech.  Poskytovatel/kraj podle našeho názoru musí vědět, jakým způsobem má 

postupovat. Ve Vámi popisovaném případě by se mohlo jednat o porušení rozpočtové 

kázně.  

Pardubický  Vyhlášku požadujeme doplnit v § 2 a v § 8 o nové ustanovení ukládající povinnost 

poskytovateli dotace a NFV u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU tak, aby 

kraji, prostřednictvím kterého finanční vypořádání obcí a DSO bude probíhat, předal 

kompletní přehled dotací a NFV vč. jejich výše, které mají být v souladu s návrhem 

vyhlášky finančně vypořádány (tj. přehled projektů, které byly v daném roce 

ukončeny). Termín pro předání takovéhoto přehledu na kraje navrhujeme do 15. 1. 

Poskytování dotací prostřednictvím kraje se řídí § 19 rozpočtových pravidel, ukládat 

informační povinnost poskytovatelům dotací vůči kraji, prostřednictvím něhož jsou 

dotace poskytovány, je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání. Navíc předpokládáme, že kraje mají přehled o finančních prostředcích, 

které prošly jejich účty. FV je o poskytnutých prostředcích, tj. pokud byly poskytnuty 

(prostřednictvím kraje), musí být vypořádány. 
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roku, ve kterém se bude projekt (resp. dotace a NFV) vypořádávat. O tuto povinnost 

požadujeme doplnit i tabulku s přehledem termínů pro jednotlivé subjekty finančního 

vypořádání uvedenou v příloze č. 16 vyhlášky. Naše žádost je zcela legitimní, neboť 

kraje nedisponují žádným přehledem ani informací o ukončených projektech, o 

dodatcích dotačních smluv např. s posunem termínu dokončení nebo se změnou výše 

dotace apod. Tyto úkony spojené s úpravou dotačních smluv probíhají přímo mezi 

obcí (příjemcem dotace a NFV) a příslušným ministerstvem (poskytovatelem dotace a 

NFV) bez účasti kraje, tzn. i bez informování kraje, který zůstává jen průtokovým 

místem. 

 

Pardubický K § 8 odst. 4 a 

§ 10 odst. 4 

§ 8 odst. 4 a § 10 odst. 4 – vynechat povinnost podepsání souhrnu a komentáře k 

finančnímu vypořádání hejtmanem kraje. V tomto případě jde o přenesenou působnost 

kraje a zároveň vyhláška v ostatních ustanoveních obdobnou povinnost jiným 

subjektům nestanovuje. Vyhláška např. nenařizuje obcím, aby jimi podané vypořádání 

v příloze č. 7 a jejich komentář byl podepsán starostou obce apod. V opačném případě 

by měla být aplikována stejná povinnost vůči všem subjektům, a to formou povinného 

podpisu statutárního zástupce. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Pardubický K příloze č. 8 Přílohy 8 nejsou členěny dle §4 odst. 3 této vyhlášky (skupiny příjemců) – 

požadujeme doplnit. 

Na příloze č. 8 se vypořádává pouze jedna skupina příjemců, a to veřejné rozpočty 

územní úrovně, vzhledem k tomu, že pravidla hovoří o poskytování dotací 

prostřednictvím kraje do rozpočtů obcí. Skupina „ostatní příjemci“ je pojistka, aby se 

při případných budoucích změnách legislativy vždy příjemce našel a nedošlo by 

k situaci, kdy by nemohl řádně vypořádat. Tato skupina je ze stejného důvodu i 

v příloze č. 4. 

 

Pardubický K příloze č. 14 V části 1) vynechat vysvětlivku: „4rozumí se kraj, prostřednictvím kterého byla dotace 

nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta“. Tato část se týká přílohy č. 7, která je 

řešena samostatně. 

V příloze č. 14 v části 1) odstraněna vysvětlivka: „4) rozumí se kraj, prostřednictvím 

kterého byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta“. 

Pardubický K příloze č. 14 V části 1) a v části 5), které řeší pouze přílohy (část A), tzn. finanční vypořádání s 

výjimkou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, doporučujeme vynechat text ve 

sloupci a) týkající se režimu přezávazkování či vyjmutí, které má vazbu právě na 

projekty kofinancované z fondů EU. 

Projekty v režimu přezávazkování či vyjmutí se vypořádají na příloze B za období od 

začátku projektu podle stavu k 31. prosinci roku, ve kterém bylo zjištěno 

přezávazkování a ukončeno financování z prostředků Evropské unie. Na příloze A se 

vypořádají projekty, jejichž další financování probíhá pouze ze zdrojů České 

republiky. 

Pardubický K příloze č. 14 Sjednotit ve všech Přílohách (tabulkách) označování subjektů a kapitoly (vysvětlivky 

1 - 4). Zároveň pro snazší práci s tabulkami požadujeme tyto tabulky doplnit o 

vysvětlivky jednotlivých sloupců, tak jak tomu bylo dosud. 

Předkladatel se domnívá, že označování subjektů v přílohách je sjednocené. Pokud 

bychom vyhověli požadavku uvedení vysvětlivek pod každou tabulku, vysvětlivky by 

přílohy neúměrně rozšířily. Naopak sjednocení vysvětlivek považujeme za zvýšení 

komfortu pro uživatele.  

Plzeňský K § 8 odst. 3 

písm. a) 

Text ustanovení navrhujeme v tomto znění: 

„(3) Kraj do 25. února následujícího roku 

a) provede věcnou i formální kontrolu předložených podkladů a v případě 

zjištění nedostatků vyzve příjemce k bezodkladnému zjednání nápravy.“ 

Odůvodnění: V důvodové zprávě k předkládanému materiálu není uvedeno, proč se v 

celé vyhlášce mění formulace povinnosti nastupující v případě zjištění nedostatků v 

Podle názoru předkladatele se připomínkovaná formulace neliší od formulace ve 

stávající vyhlášce. Ke splnění povinnosti nepostačí, pokud bude do 25. února příjemce 

vyzván, náprava již musí být zjednána. Příjemce musí dostát povinnostem, které mu 

vyhláška o finančním vypořádání ukládá a musí poskytovat součinnost.  

Do § 2 odst. 7) bylo doplněno: „Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému 

zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo subjektu, 
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předložených podkladech a co tato nová formulace znamená. Není zřejmé, zda ke 

splnění povinnosti postačí, když do 25. 2. budou zahájeny kroky ke zjednání nápravy, 

tedy že zejména bude příjemce ke zjednání nápravy vyzván (jak je tomu v dosavadní 

právní úpravě), nebo zda v uvedeném termínu již náprava musí být zjednána. Přičemž 

posledně jmenovaný výklad je nereálný jak z časového hlediska, tak s ohledem na to, 

že nápravu musí zjednat příjemce a splnění povinnosti kraje je tak zcela odvislé od 

jeho součinnosti. 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel, k odstranění 

nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, 

aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.“ 

Plzeňský K § 8 odst. 4 Nesouhlasíme, aby souhrn a komentář, který je povinen předložit kraj poskytovateli, 

byl podepsaný hejtmanem kraje, neboť jak je uvedeno v důvodové zprávě k ust. § 8, 

jedná se o dotace a návratné finanční výpomoci, které koneční příjemci obdrží 

prostřednictvím kraje, přičemž kraj tuto činnost vykonává v rámci přenesené 

působnosti. Dle ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, přenesenou působnost vykonává krajský úřad s výjimkou věcí, které jsou 

zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Současně dle ust. § 69 

odst. 2 zákona o krajích úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních 

zákonů zajišťuje ředitel. 

Navíc podklady pro finanční vypořádání zpracovávají v návaznosti na jednotlivá 

ministerstva, která jsou poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci, 

zaměstnanci kraje zařazeni do věcně příslušných (odborných) útvarů krajského úřadu, 

což znamená, že se nejedná o zajištění podpisu jednoho souhrnu a komentáře, ale 

tolika výstupů (souhrnů a komentářů), kolik je příslušných poskytovatelů dotací a 

návratných finančních výpomocí. Např. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dotace 

na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí)  

- souhrn a komentář zpracovává odbor sociálních věcí KÚ; Ministerstvo školství a 

tělovýchovy (dotace na přímé náklady na vzdělávání) – souhrn a komentář zpracovává 

odbor školství, mládeže a sportu KÚ.  

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby souhrn a komentář, který má kraj 

předložit poskytovateli do 25. února následujícího roku, byl podepsán ředitelem nebo 

pověřeným vedoucím zaměstnancem krajského úřadu, nikoli hejtmanem, jak je 

uvedeno v ust. § 8 odst. 4 předloženého návrhu. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Plzeňský K § 10 odst. 4 Obdobně jak uvádíme v naší zásadní připomínce č. 2, požadujeme, aby souhrn a 

komentář, který má kraj předložit ministerstvu do 15. března následujícího roku, byl 

podepsán ředitelem nebo pověřeným vedoucím zaměstnancem krajského úřadu, nikoli 

hejtmanem, jak je uvedeno v ust. § 10 odst. 4 předloženého návrhu. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Středočeský § 7 odst. 1 Vzhledem k tomu, že došlo ke změně charakteru dotace pro poskytovatele sociálních 

služeb, jeví se s ohledem na velký objem s tím spojené administrace lhůta stanovená 

pro předložení přehledu a komentáře poskytovateli do 15. 2. následujícího roku 

nepřiměřeně krátká a navrhujeme proto ji adekvátně prodloužit.  

Odůvodnění: 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje administruje velké 

množství dotací týkajících se sociální oblasti včetně přerozdělení dotace ze státního 

Lhůtu 15. 2. pro příjemce, v tomto případě konkrétně pro kraj, nelze prodloužit, 

vzhledem k tomu, že by to bylo na úkor lhůty určené pro poskytovatele dotace, který 

má také povinnost předložit finanční vypořádání poskytnutých dotací a jeho lhůta je 

stanovena vyhláškou o finančním vypořádání na 15. 3. 
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rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb Středočeského kraje. Vzhledem k této 

situaci není možné pro značný počet zaslaných vypořádání (které tento odbor shání od 

ostatních odborů krajského úřadu, a ještě je u jednotlivých vypořádání veliká 

chybovost a odezva od poskytovatele není vždy okamžitá) včasné vypracování 

požadovaných souhrnů a komentářů v takto krátkém časovém termínu zaručit. 

Středočeský § 8 odst. 4 Slova „podepsaný hejtmanem kraje“ navrhujeme z ustanovení vypustit.  

Odůvodnění: 

Kraj vykonává činnost podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, a to jak je zde uvedeno v přenesené působnosti, proto není důvod, aby byly 

uvedené dokumenty podepisovány hejtmanem. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Středočeský § 9 odst. 1 Návrhem dochází ke zkrácení termínu všech dotací z VPS a SFA pro kraj o měsíc. 

Dále dochází k rozdělení termínu vypořádání dotací, které jsou kraji zasílány pod 

jedním číslem jednacím, kdy část dotace je poskytována kraji jako právnické osobě a 

část dotace je prostřednictvím kraje rozesílána na obce jako průtoková dotace. Z 

návrhu vyhlášky vyplývá, že část dotace pro kraj bude vypořádávána v termínu do 15. 

2. a druhá část dotace (viz § 10 odst. 3) v termínu do 15.3. 

Navrhujeme zachovat finanční vypořádání prostředků poskytnutých kapitolou VPS a 

SFA ve stejném termínu jako dosud, tzn. do 15. 3. 

Lhůta byla upravena na 15. března pro všechny příjemce. 

Středočeský K přílohám č. 1 

až 13 k návrhu 

vyhlášky 

Tabulky finančního vypořádání 

Např. v tabulce č. 7 ve sloupci č. 1. „Čerpáno k 31.12.2…“ navrhujeme upravit 

formulaci např. na „Poskytnutá dotace a návratná finanční výpomoc“. 

Dle našich zkušeností minulých let je stávající název předmětného sloupce pro 

příjemce často zavádějící (legendu k tabulce nestudují) a dochází tak k řadě 

zbytečných oprav. 

Souhlasíme, že „poskytnuto“ by bylo vhodnější, ale s ohledem na to, že v platné 

vyhlášce byl sloupec „poskytnuto“ údajem z rozhodnutí, vedlo by to k nepochopení. 

Přidání slov „dotace a návratná finanční výpomoc“ by mělo za důsledek neúměrné 

rozšíření sloupce.  

Ústecký K finančnímu 

vypořádání 

dotace, kdy je 

příjemce 

příspěvková 

organizace 

zřízená územně 

samosprávným 

celkem 

Požadujeme řádně vysvětlit, podle jakého ustanovení navrhované vyhlášky bude 

provádět finanční vypořádání příjemce dotace, který je příspěvkovou organizací 

zřízenou územně samosprávným celkem a dotaci obdrží prostřednictvím svého 

zřizovatele. A příslušné ustanovení upravit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 2 odst. 6 stanovuje, že příjemcem dotace nebo návratné finanční 

výpomoci se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které jsou na základě žádosti a 

následně rozhodnutí poskytovatele poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu. V Důvodové zprávě v odůvodnění k 

ustanovení odst. 6 je navrhovatelem uvedeno, že příjemcem dotací a návratných 

finančních výpomocí je právnická nebo fyzická osoba, mimo jiné např. příspěvková 

organizace zřízená územně samosprávným celkem. Ustanovení § 7 odst. 3 pak 

stanovuje příjemci, který je příspěvkovou organizací a kterému byla poskytnuta dotace 

jiným poskytovatelem než je její zřizovatel, předložit kopii přehledu o dotacích k 

informaci svému zřizovateli. Z uvedeného a z Důvodové zprávy z odůvodnění k 

ustanovení § 7 chápeme, že příspěvková organizace zřízená územně samosprávným 

celkem podle ustanovení § 7 finančně vypořádá dotaci poskytnutou jí přímo, bez 

Jedná se o nedorozumění, vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška o finančním 

vypořádání upravuje poskytování příspěvků státním příspěvkovým organizacím podle 

velkých rozpočtových pravidel. 

Dle § 19 dle odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech se dotace ze 

státního rozpočtu obcím, resp. příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují 

prostřednictvím krajů, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové 

organizace ÚSC dostávají dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným 

příjemcem dotace je z pohledu velkých rozpočtových pravidel obec/kraj.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

V odůvodnění k § 8 bylo odstraněno slovní spojení „a dobrovolným svazkům obcí“ 

V textu vyhlášky a v pokynech k přílohám bylo doplněno slovo „státní“ před slova 

„příspěvková organizace“ z důvodu odlišení příspěvkových organizací zřizovaných 

podle velkých rozpočtových pravidel. 
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prostřednictví svého zřizovatele a zřizovateli předá pouze kopii přehledu pro 

informaci. Dále pak nám však už není zcela jasné, podle jakého ustanovení 

příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem vypořádá dotaci, 

kterou obdržela ze státního rozpočtu prostřednictvím svého zřizovatele. Analogicky 

bychom chápali, že podle ustanovení § 8 případně § 10, které stanovují postup a lhůty 

pro finanční vypořádání dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté příjemci 

prostřednictvím kraje, ale pouze v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci 

zřízenou krajem. V případě příspěvkové organizace zřízené obcí nebo dobrovolným 

svazkem obcí už to takto analogicky nechápeme, neboť dotace, která jim byla 

poskytnuta prostřednictvím zřizovatele by také měla být prostřednictvím zřizovatele 

finančně vypořádána, ať již se jedná o dotaci, kterou obdrželi od poskytovatele pouze 

prostřednictvím zřizovatele nebo prostřednictvím kraje a následně prostřednictvím 

zřizovatele. Takové případy však navrhovaná vyhláška neuvažuje. Zároveň nás zmátlo 

vyjádření navrhovatele předpisu uvedené v Důvodové zprávě v odůvodnění K § 7, 

poslední věta prvního odstavce: „V jiných případech se na příspěvkové organizace 

zřízené územně samosprávným celkem tato vyhláška nevztahuje.“ A stejně matoucí je 

vyjádření v odůvodnění K § 8, kde je uvedeno: „Konečným příjemcem je obec, 

popřípadě dobrovolný svazek obcí.“. Zároveň v odůvodnění K příloze č. 8 navrhovatel 

uvádí, že vzory č. 8 jsou určeny mimo jiné pro kraje, k vypracování souhrnných 

podkladů o finančním vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí 

poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje. Příspěvková 

organizace zřízená krajem, obcemi nebo dobrovolným svazkem obcí, zde není vůbec 

uvažována. Řádné vysvětlení, které požadujeme v připomínce výše, tak zdůvodňujeme 

tím, že z návrhu vyhlášky nám vyplývá, že dotace příspěvkovým organizacím 

zřízeným územně samosprávnými celky poskytované prostřednictvím zřizovatele 

nebudou podléhat finančnímu vypořádání. Jak krajským, tak obecním příspěvkovým 

organizacím jsou poskytovány dotace např. z Ministerstva kultury, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a zpravidla jsou 

poskytovány prostřednictvím kraje a v případě obecních příspěvkových organizací kraj 

dotace zasílá prostřednictvím zřizovatele. Nenacházíme žádný důvod, proč by tyto 

dotace neměly být s poskytovatelem finančně vypořádány. A ze zkušeností víme, že ne 

všechny dotace jsou příspěvkovými organizacemi použity v plné výši. A pokud tak 

navrhovatel neuvažuje, chybí nám v návrhu vyhlášky přesně popsané kroky, jak při 

finančním vypořádání postupuje příspěvková organizace zřízená územně 

samosprávným celkem, která obdržela dotaci prostřednictvím svého zřizovatele a 

prostřednictvím kraje. 

Ústecký Obecně k 

návrhu 

vyhlášky a 

„Postupu kraje 

při zajišťování 

finančního 

a) Požadujeme do vyhlášky přiměřeně zapracovat i „Postup kraje při 

zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem“ čj. 12/90 504/2010-123, 

který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční 

orgány obcí a krajů č. 3/2010, resp. č. 4/2010 a tento postup rozšířit o další situace, 

které mohou při finančním vypořádání prostřednictvím kraje nastat: finanční 

vypořádání není předloženo kraji vůbec; při finančním vypořádání jsou kraji 

Vyhláška o finančním vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat postup, 

který nemá oporu v právních předpisech.   

Do § 2 odst. 7) bylo doplněno: „Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému 

zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo subjektu, 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel, k odstranění 

nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, 
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vypořádání se 

státním 

rozpočtem“ 

předloženy pouze přehledy a chybí komentář případně opačně; nevyčerpané použité 

prostředky jsou na účet kraje vráceny ve stanovené lhůtě, ale ve stanovené lhůtě 

nebyly předloženy přehledy nebo komentář nebo oboje (bylo předloženo po stanovené 

lhůtě nebo vůbec); v případě, že kraj v rámci kontroly podkladů zjistil nedostatky a 

nepodařilo se od příjemce získat opravené podklady aj. 

b) Požadujeme do vyhlášky zapracovat sankční ujednání při nesplnění 

podmínek a lhůt stanovených pro předložení finančního vypořádání dotace nebo 

návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu. 

Odůvodnění: 

a) Návrh vyhlášky stanovuje kraji mimo jiné provést věcnou a formální 

kontrolu podkladů předložených příjemcem dotace a v případě zjištění nedostatků 

zajistit nápravu. Návrh vyhlášky neupravuje, jak má kraj postupovat v případě, že 

příjemce nepřevede vratku dotace kraji ve stanovené lhůtě, nebo ve stanoveném 

termínu finanční vypořádání nepředloží vůbec, nebo předloží po termínu, nebo 

předloží jen přehledy bez komentáře, případně převede ve lhůtě vratku, ale ve lhůtě už 

nepředloží přehledy, nebo ani po výzvě nepředloží opravené podklady atd. Jak 

postupovat v případě, že příjemce nepřevede vratku dotace kraji ve lhůtě, upravuje 

„Postup kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem“ čj. 12/90 

504/2010-123 (dále jen „Postup kraje“), ale další případy však také neupravuje. Dle 

našeho názoru je vhodné Postup kraje zpracovat přímo do vyhlášky včetně dalších 

možných případů. Z toho důvodu navrhujeme zapracovat úpravu, tak jak je uvedeno v 

připomínce výše. 

b) Stávající platná vyhláška ani Postup kraje, ani návrh nové vyhlášky 

neupravuje sankční ujednání při nedodržení podmínek a lhůt stanovených pro finanční 

vypořádání dle vyhlášky. Z toho důvodu navrhujeme zapracovat do vyhlášky úpravu, 

tak jak je uvedeno v připomínce výše. 

aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.“ 

Ústecký K § 2 odst. 2 a 

odst. 8 písm. a)  

Požadujeme přesně vysvětlit znění ustanovení § 2 odst. 2: „… Tabulky se vyplňují 

podle stavu k 31. prosinci roku, ….“ resp. znění ustanovení § 2 odst. 8 písm. a): „za 

období týkající se celého roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku…“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 2 odst. 2 stanoví, že tabulky o přehledu čerpání a použití prostředků se 

vyplňují podle stavu k 31. prosinci roku, za který se finanční vypořádání předkládá. 

Zároveň ustanovení § 8 písm. a) stanovuje, že finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí se provede za období týkající se celého příslušného roku podle 

stavu k 31. prosinci tohoto roku. V návaznosti na tyto zásady finančního vypořádání 

pak vzory tabulek uvedených v příloze k návrhu vyhlášky obsahují sloupec „Skutečně 

použito k 31. 12. 2…“ (vzory A) nebo „Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v 

němž byl projekt ukončen“ (vzory B), což odpovídá stavu v dosud platné vyhlášce 

52/2008 Sb. 

Důvod požadavku přesného vysvětlení termínu „stav k 31. prosinci“, resp. „skutečně 

použito k 31. 12.“ vychází ze zkušeností zpracování finančního vypořádání dotace 

Navrhovaná vyhláška o finančním vypořádání je prováděcí vyhláškou zákona č. 

218/2000 Sb. (§ 75). Podle § 3 uvedeného zákona se termínem „finanční vypořádání 

dotace nebo návratné finanční výpomoci“ rozumí „přehled o čerpání a použití 

prostředků a vrácení nepoužitých prostředků“. Je tedy zřejmé, že předmětem 

finančního vypořádání nejsou účetní skutečnosti, ale skutečné finanční prostředky, 

jejichž tok je zachycen v jednotlivých přílohách této vyhlášky, tj. podle skutečných 

výdajů, které byly uskutečněny do 31.12… 
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poskytované každoročně Ústeckému kraji poskytovatelem, kterým je Úřad vlády ČR, 

na podporu koordinátorů romských poradců (ÚZ 04001). Tato dotace je mimo jiné 

poskytována na mzdové náklady spojené s výkonem práce koordinátora za období 

leden až prosinec a dle poskytovatele se do finančního vypořádání zahrnou i mzdy za 

prosinec vyplacené v lednu následujícího roku, neboť předpis mezd se provede 

nákladově do prosince běžného roku. Finanční vypořádání se tak dle poskytovatele 

provede dle nákladů (třída 5 Směrné účtové osnovy). S tímto výkladem Úřadu vlády 

ČR však zásadně nesouhlasíme. Dle našeho názoru ustanovení „stav k 31. prosinci“, 

resp. „skutečně použito k 31. 12.“ znamená, že dotace je k 31. 12. skutečně fyzicky 

vydána z účtu příjemce a finanční vypořádání dotace provádíme podle výdajů nikoli 

nákladů, neboť náklady neodráží fyzický tok finančních prostředků, tedy jejich 

skutečné použití. V případě finančního vypořádání podle nákladů jsou mzdové 

prostředky vyplacené za prosinec v lednu následujícího roku v běžném roce jako 

rozpočtově nevyužité. 

Stejnou záležitost jsme řešili v minulosti s příjemci dotace na sociální služby 

poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde v metodice MPSV a následně 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo mimo jiné uvedeno, že příjemce finanční 

vypořádání zpracuje za období týkající se celého roku, na který mu byla dotace 

poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které 

budou proplaceny do 31. ledna roku následujícího. 

Ústecký K § 2 odst. 4 Navrhujeme doplnit: 

a) také upřesnění lhůty pro předložení finančního vypořádání obecně, to 

znamená předložení tabulek finančního vypořádání a komentáře. 

b) nový odstavec: „Lhůty pro předložení finančního vypořádání jsou stanoveny 

v § 6 až 13. Lhůta je dodržena, jestliže nejpozději ve stanovený den zřizovatel, kraj 

nebo poskytovatel finanční vypořádání obdrží. Připadá-li tento den na sobotu, neděli 

nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.“ 

c) do druhé věty ust. § 2 odst. 4 za slovo „zřizovateli“ slovo „kraji“ takto: 

„Lhůta je dodržena, … a poukázána zřizovateli, kraji nebo poskytovateli.“ 

 

Odůvodnění: 

a) V důvodové zprávě navrhovatel k § 2 uvádí, že odst. 4 upravuje lhůty pro 

finanční vypořádání a specifikuje, kdy je tato lhůta dodržena. Ustanovení § 2 odst. 4 

však stanovuje pouze lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků, uvádí, kdy 

je lhůta pro vratku dodržena a také upřesňuje, kdy je lhůta pro vratku dodržena v 

případě, že den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek. V uvedeném odst. 4, 

stejně tak v celém návrhu předpisu postrádáme upřesnění lhůty pro předložení 

finančního vypořádání obecně. Důvodem výše navrhované úpravy jsou zkušenosti 

minulých let s předkládáním finančního vypořádání v termínech stanovených dosud 

platnou vyhláškou, kdy např. Ministerstvo práce a sociálních věcí zastává názor, že 

lhůta pro předložení finančního vypořádání je dodržena předáním finančního 

vypořádání k poštovní přepravě. S tímto názorem MPSV však zásadně nesouhlasíme, 

V § 2 odst. 4 je specifikováno, kdy je lhůta dodržena z hlediska převedení vratky.  

Lhůty obecně jsou upraveny v příslušných § 6 - 13. Tato vyhláška nemá zmocnění 

k tomu, aby upravovala, 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“.  

Druhá věta § 2 odst. 4 byla upravena na „poukázána zřizovateli, nebo poskytovateli 

nebo subjektu, jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 

obdržel“.  
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neboť dle našeho názoru, pokud je lhůta pro předložení finančního vypořádání 

stanovena do konkrétního dne (5. únor, 15. únor, 5. březen, 15. březen), v tento den již 

musí finanční vypořádání být u zřizovatele, kraje nebo poskytovatele. 

b) Zároveň návrh vyhlášky neobsahuje upřesnění pro případ, kdy lhůta pro 

předložení finančního vypořádání připadne na sobotu, neděli nebo svátek. Z těchto 

důvodů požadujeme upřesnění lhůt a navrhujeme doplnění nového odstavce tak, jak je 

uvedeno v připomínce výše. 

c) Ustanovení § 2 odst. 4 stanovuje lhůty pro vrácení nepoužitých peněžních 

prostředků a zároveň stanovuje, že lhůta je dodržena, jestliže je vratka nejpozději ve 

stanovený den odepsána z bankovního účtu a poukázána zřizovateli nebo 

poskytovateli. Současně platný i návrh nové vyhlášky stanovuje příjemci, kterému 

byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc prostřednictvím kraje, 

předložit kraji finanční vypořádání a převést na účet kraje případné vratky. Uvedené 

ustanovení však kraje nezmiňuje. Z tohoto důvodu navrhujeme doplnění tak, jak je 

uvedeno v připomínce výše. 

Ústecký K § 5 odst. 1 

písm. c) 

V ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) navrhujeme opravit odkaz na skupiny příjemců, které 

jsou stanoveny v ustanovení § 4 odst. 3… Text usnesení „správce kapitoly …... podle 

skupin příjemců uvedených v § 4 odst. 5. …“ navrhujeme opravit na „správce kapitoly 

…… podle skupin příjemců uvedených v § 4 odst. 3. …“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) stanovuje správci kapitoly vypracovat rekapitulaci 

dotací ex post poskytnutých z prostředků České republiky v členění podle skupin 

příjemců uvedených v § 4 odst. 5. Skupiny příjemců jsou však stanoveny v ustanovení 

§ 4 odst. 3. Z toho důvodu navrhuje technickou opravu, jak je uvedeno výše v 

připomínce. 

Odkaz na skupiny příjemců v § 4 odst. 5 opraven na § 4 odst. 3. 

Ústecký K § 8 odst. 2, § 

10 odst. 2 a § 

12 odst. 2 

Do ustanovení ust. § 8 odst. 2 a ust. § 10 odst. 2 navrhujeme za slova „na běžný účet 

kraje“ doplnit slova „ze kterého byla dotace nebo návratná finanční výpomoc 

příjemci zaslána“ a znění jednotlivých ustanovení navrhujeme upravit takto: 

Ustanovení § 8 odst. 2: „Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího 

roku převede případné vratky dotací nebo návratných finančních výpomocí na běžný 

účet kraje, ze kterého byla dotace nebo návratná finanční výpomoc příjemci 

zaslána.“ 

Ustanovení § 10 odst. 2: „Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února 

následujícího roku převede případné vratky na běžný účet kraje, ze kterého byla 

dotace nebo návratná finanční výpomoc příjemci zaslána.“ 

Do ustanovení § 12 odst. 2 navrhujeme za slova „na běžný účet kraje“ doplnit slova 

„ze kterého byla dotace příjemci zaslána“ a znění ustanovení navrhujeme upravit 

takto: „Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 5. února následujícího roku po 

vyčerpání dotací nebo po ukončení možnosti užití těchto dotací na stanovený účel 

převede případné vratky na běžný účet kraje, ze kterého byla dotace příjemci 

zaslána.“ 

Odůvodnění: 

Rozpočtová pravidla stanoví v § 3 písm. h) účty územních samosprávných celků 

k příjmu dotací jako peněžní prostředky státní pokladny. Vzhledem k tomu, že 

finanční vypořádání kopíruje finanční tok při poskytování dotaci, jen opačným 

směrem, považujeme doplnění za nadbytečné. Tato vyhláška nemá zmocnění k tomu, 

aby upravovala, které účty mají být podřízeny státní pokladně. 
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Ustanovení § 8 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 stanovují příjemci, že na běžný účet 

kraje převede případné vratky dotací nebo návratných finančních výpomocí. Návrh 

předpisu však neřeší, na jaký běžný účet kraje. S ohledem na skutečnost, že návrh 

vyhlášky stanovuje příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci provést finanční 

vypořádání se subjektem, jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční 

výpomoc obdržel, navrhujeme upřesnit i dodržení fyzického toku nepoužitých 

finančních prostředků prostřednictvím účtů, ze kterých byla dotace nebo návratná 

finanční výpomoc příjemci zaslána. Uvedené zpřesnění navrhujeme také s ohledem na 

skutečnost, že kraj nemá pouze jeden běžný účet a mnohokrát jsme se v minulosti 

setkali s tím, že příjemci dotace vratky nepoužitých finančních prostředků převáděli na 

jiné účty kraje, než jsou k tomuto účelu určeny. Zejména pak s ohledem na tok dotací 

nebo návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu příjemcům, 

kterými jsou obce a dobrovolné svazky obcí, výhradně prostřednictvím účtů vedených 

v České národní bance. 

Ústecký K § 8 odst. 4, § 

10 odst. 4 a § 

12 odst. 4 

a) Z ustanovení § 8 odst. 4, § 10 odst. 4 a § 12 odst. 4 požadujeme vypustit 

slova „podepsaný hejtmanem kraje“. 

b) Do ustanovení § 8 odst. 4 navrhujeme za slova „ze svého běžného účtu“ 

doplnit slova „na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytovatelem 

zaslána“. 

c) Do ustanovení § 10 odst. 4 navrhujeme za slova „ze svého běžného účtu“ 

doplnit slova „na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc ministerstvem 

zaslána“. 

d) Do ustanovení § 12 odst. 4 navrhujeme za slova „ze svého běžného účtu“ 

doplnit slova „na který byla dotace poskytovatelem zaslána.“. 

Znění jednotlivých ustanovení pak navrhujeme takto: 

Ustanovení § 8 odst. 4: „Kraj podle odstavce 3 zároveň do 25. února následujícího 

roku předloží poskytovateli souhrn a komentář a převede celkovou výši prostředků 

převedenou jednotlivými příjemci na účet cizích prostředků poskytovatele ze svého 

běžného účtu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytovatelem 

zaslána.“ 

Ustanovení § 10 odst. 4: „Kraj podle odstavce 3 zároveň do 15. března následujícího 

roku předloží ministerstvu souhrn a komentář a převede celkovou výši prostředků 

převedenou jednotlivými příjemci na příjmový účet v případě vratek dotací nebo 

návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

nebo na příslušný účet státních finančních aktiv ze svého běžného účtu, na který byla 

dotace nebo návratná finanční výpomoc ministerstvem zaslána.“ 

Ustanovení § 12 odst. 4: „Kraj podle odstavce 3 zároveň do 15. února následujícího 

roku po vyčerpání dotací na řešení povodňových škod nebo po ukončení možnosti 

užití těchto dotací na stanovený účel předloží poskytovateli souhrn a komentář a 

převede celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci a případné vlastní 

vratky na účet cizích prostředků poskytovatele ze svého běžného účtu, na který byla 

dotace poskytovatelem zaslána.“ 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Rozpočtová pravidla stanoví v § 3 písm. h) účty územních samosprávných celků 

k příjmu dotací jako peněžní prostředky státní pokladny. Vzhledem k tomu, že 

finanční vypořádání kopíruje finanční tok při poskytování dotaci, jen opačným 

směrem, považujeme doplnění za nadbytečné. Tato vyhláška nemá zmocnění k tomu, 

aby upravovala, které účty mají být podřízeny státní pokladně. 
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Odůvodnění: 

Ustanovení § 8 odst. 4, § 10 odst. 4 a § 12 odst. 4 stanovují kraji předložit 

poskytovateli nebo ministerstvu souhrn a komentář podepsaný hejtmanem kraje. Není 

nám zcela jasné, z jakého důvodu je v ustanovení uvedených paragrafů navrhováno, že 

kraj předloží souhrn a komentář podepsaný hejtmanem kraje. S navrhovanými 

usneseními zásadně nesouhlasíme a navrhujeme zcela vypustit, tak jak je uvedeno v 

připomínce výše, z několika důvodů. Poznámka pod čarou číslo 8) odkazuje na 

ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., které stanovuje, že dotace ze státního 

rozpočtu do rozpočtu obcí se poskytují prostřednictvím kraje a tato činnost krajů je 

činností vykonávanou v přenesené působnosti. Zároveň v důvodové zprávě k § 8 

návrhu vyhlášky je uvedeno, že kraj tuto činnost vykonává v rámci přenesené 

působnosti. Dle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, přenesenou 

působnost vykonává krajský úřad. S navrhovaným ustanovením nesouhlasíme také z 

toho důvodu, že při této činnosti kraj plní funkci zprostředkovatele a nemůže žádným 

způsobem ovlivnit výši dotace ani příjemce, kterému dotace nebo návratná finanční 

výpomoc bude nebo byla poskytnuta. V neposlední řadě pak je dalším důvodem 

skutečnost, že v návrhu předpisu není ani příjemci dotace nebo návratné finanční 

výpomoci stanoveno, kdo má finanční vypořádání za příjemce podepisovat. Zároveň v 

důvodové zprávě není řádně vysvětlen tento nový návrh usnesení, neboť stávající 

platná vyhláška takové ustanovení neobsahuje. 

S ohledem na řádné a bezchybné zpracování (řádná kontrola předložených podkladů, 

zajištění nápravy při zjištění nedostatků, zpracování souhrnů za všechny příjemce a 

vypracování komentáře) a dodržení stanovených lhůt finančního vypořádání je tak 

vnitřní systém krajského úřadu nastaven tak, aby mezi podepsáním a předáním 

finančního vypořádání poskytovateli byla co nejkratší lhůta (zpravidla jeden až dva 

dny). Finanční vypořádání tak podepisuje vedoucí odboru, jehož odbor je za 

zpracování finančního vypořádání dle vnitřního nastavení činností krajského úřadu 

zodpovědný (zpravidla ekonomický odbor). Zároveň tento vedoucí odboru je i 

příkazce převodu nepoužitých peněžních prostředků poskytovateli nebo ministerstvu. 

Tento nastavený způsob je dle našeho názoru efektivní a funguje již několik let bez 

problémů. V případě, že by finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních 

výpomocí poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje byl vyžadován podpis 

hejtmana kraje (v případě přenesené působnosti ředitele krajského úřadu), požadujeme 

lhůty předání poskytovateli posunout minimálně o 5 pracovních dní později, neboť tak 

dlouho by trvala cesta podepisování zpracovaného finančního vypořádání od řadového 

pracovníka, přes vedoucího oddělení, dále k vedoucímu odboru a následně k 

hejtmanovi kraje (řediteli krajského úřadu), který nemá za úkol pouze podepisování 

finančního vypořádání, navíc dotací nebo návratných finančních výpomocí, které kraj 

nemůže nijak ovlivnit. 

Uvedená ustanovení zároveň stanovují kraji převést ze svého běžného účtu celkovou 

výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci. Návrh předpisu však neřeší z 

jakého běžného účtu kraje. V návaznosti na připomínku číslo 7. navrhujeme i u kraje 
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upřesnit dodržení fyzického toku nepoužitých finančních prostředků prostřednictvím 

účtů, na které byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytovatelem kraji 

zaslána. Uvedené zpřesnění navrhujeme také s ohledem na skutečnost, že kraj nemá 

pouze jeden běžný účet. Zejména pak s ohledem na tok dotací nebo návratných 

finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu příjemcům, kterými jsou 

obce a dobrovolné svazky obcí, výhradně prostřednictvím účtů vedených v České 

národní bance. 

Ústecký K § 9 Požadujeme zachovat kraji lhůtu pro finanční vypořádání s kapitolou Všeobecná 

pokladní správa a státními finančními aktivy včetně převodu případných vratek do 15. 

března v souladu s § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 stávající platné vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 9 stanovuje příjemci předložit do 15. února následujícího roku 

ministerstvu finanční vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuté 

přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo státních finančních aktiv a ve stejné 

lhůtě převést případné vratky. V důvodové zprávě v odůvodnění K § 9 navrhovatel 

předpisu uvádí, že ustanovení § 9 odpovídá svým obsahem a stanovenými lhůtami 

stávající vyhlášce, pouze je nově formulováno. Ustanovení navrhovaného § 9 stávající 

vyhlášce neodpovídá v plném rozsahu, neboť stávající vyhláška v ustanovení § 13 

odst. 2 a § 14 odst. 2 stanovuje kraji předložit do 15. března následujícího roku 

podklady pro finanční vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa nebo Operace státních finančních aktiv a ve stejném 

termínu převést případné vratky.  

Ponechat kraji lhůtu, tak jak je uvedeno v připomínce výše, požadujeme zejména z 

toho důvodu, že v souladu s § 10 kraj bude provádět souhrn finančního vypořádání se 

stejným poskytovatelem, ministerstvem i za příjemce (obce a dobrovolné svazky 

obcí), kterým byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta prostřednictvím 

kraje. Zároveň se stejným poskytovatelem, ministerstvem se provádí finanční 

vypořádání dotací, které ministerstvo poskytuje jak kraji, tak obcím, např. dotace na 

volby.  

Ani v důvodové zprávě není řádně vysvětlen důvod zkrácení lhůty pro kraje o celý 

jeden měsíc. Z dosavadní praxe zpracování finančního vypořádání dotace nebo 

návratné finanční výpomoci poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo 

státních finančních aktiv současně za kraj a za obce, neshledáváme žádné problémy. 

Lhůta byla upravena na 15. března pro všechny příjemce.  

Ústecký K § 12 Navrhujeme doplnit ustanovení pro příjemce, kterému byla poskytnuta dotace na 

řešení povodňových škod přímo, bez prostřednictví kraje. Případně řádně vysvětlit, z 

jakého důvodu je v navrhované vyhlášce upravena pouze dotace, která byla příjemci 

poskytnuta prostřednictvím kraje. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 12 odst. 1 a 2 stanovuje příjemci postup a lhůty pro finanční vypořádání 

dotací poskytnutých na řešení povodňových škod prostřednictvím kraje. Z uvedeného 

ustanovení, stejně tak z Důvodové zprávy z odůvodnění K § 12, nám není zcela zřejmé 

z jakého důvodu je ustanovení navrhováno pouze pro dotace poskytnuté 

Ustanovení § 12 vychází za zákona o státním rozpočtu, kde se uvádí, že prostředky 

státního rozpočtu byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě 

zákona č. 382/2009 Sb. Vzhledem k výše uvedenému obce nemohou dotaci obdržet 

přímo, ale pouze prostřednictvím kraje. Vyhláška o finančním vypořádání není 

metodický pokyn a nemůže upravovat postup, který nemá oporu v právních 

předpisech.   
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prostřednictvím kraje. Po povodni v červnu 2013 víme, že obce obdržely dotace např. 

z Ministerstva pro místní rozvoj, dotace v rámci programu státní pomoci po živelní 

nebo jiné pohromě, nebo v rámci programu obnovy obecního a krajského majetku po 

živelních pohromách. Tyto dotace byly obcím poskytovány přímo, bez prostřednictví 

kraje. Dle našeho názoru se také týkají řešení povodňových škod, a jestliže ustanovení 

§ 12 upravuje zvlášť finanční vypořádání dotace poskytnuté na řešení povodňových 

škod prostřednictvím kraje, měl by návrh vyhlášky obsahovat i zvláštní ustanovení pro 

finanční vypořádání dotace poskytnuté na řešení povodňových škod bez prostřednictví 

kraje. Z toho důvodu navrhujeme doplnění, případně řádné vysvětlení, tak jak je výše 

uvedeno. 

Ústecký K § 11 a) Navrhujeme sjednotit předmět finančního vypořádání (dotace, návratná 

finanční výpomoc) a subjekt (Národní fond, ministerstvo), kterému má příjemce 

finanční vypořádání stanovené v ustanovení § 11 odst. 1 předložit, s Důvodovou 

zprávou s odůvodněním K § 11 a s Přílohou č. 16. 

b) Do ustanovení § 11 navrhujeme doplnit postup a lhůtu finančního 

vypořádání pro poskytovatele, Národní fond. 

Odůvodnění: 

a) Ustanovení § 11 odst. 1 ukládá příjemci, kterému byla poskytnuta dotace 

přímo z Národního fondu, předložit finanční vypořádání ministerstvu. V Důvodové 

zprávě v odůvodnění K § 11 ve druhém odstavci je však uvedeno, že příjemce dotace 

nebo návratné finanční výpomoci předloží přehled o čerpání a použití poskytnutých 

prostředků poskytovateli, tedy Národnímu fondu. Z logiky věci vyplývá, že příjemce, 

kterému byla poskytnuta dotace přímo z Národního fondu, by měl předložit finanční 

vypořádání Národnímu fondu. Zároveň se domníváme, že z Národního fondu nejsou 

poskytovány návratné finanční výpomoci. Uvedená ustanovení však nejsou v tomto 

jednotná, z toho důvodu navrhujeme úpravu, jak je výše uvedeno v připomínce. 

b) Ustanovení § 11 upravuje postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z 

Národního fondu, avšak pouze pro příjemce. V důvodové zprávě v odůvodnění K § 11 

ve druhém odstavci navrhovatel uvádí, že poskytovatel, který po věcné i formální 

kontrole předložených podkladů pro finanční vypořádání od příjemců vypracuje 

souhrn za všechny příjemce, okomentuje případné rozdíly odvedených vratek a 

podklady pro finanční vypořádání předloží ministerstvu. Ustanovení § 11 však tento 

postup ani lhůtu neobsahuje. Lhůta pro poskytovatele je uvedena pouze v Příloze č. 16 

ve sloupci „Ministerstvo financí“. Z toho důvodu navrhujeme, jak je výše uvedeno v 

připomínce. 

Text důvodové zprávy byl upraven tak, aby odpovídal ustanovení § 11 návrhu 

vyhlášky.  

Příloha č. 16 byla adekvátně upravena tak, aby odpovídala postupu dle § 11 návrhu 

vyhlášky.  

Ústecký Ke vzorům 

tabulek 

uvedených v 

přílohách č. 1 

až 10 

Ve vzorech tabulek uvedených v přílohách č. 1 až 10 vzor A i B navrhujeme ve 

sloupci 1 neuvádět formulaci „Skutečně čerpáno“ nebo „Čerpáno“. Uvedenou 

formulaci navrhujeme nahradit formulací „Skutečně poskytnuto“ nebo „Poskytnuto“. 

Odůvodnění: 

Vzory tabulek uvedených v přílohách č. 1 až 10 vzor A i B obsahují sloupec 1 nazvaný 

„Skutečně čerpáno“ nebo „Čerpáno“. Do uvedeného sloupce se dle Pokynu ke 

zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13 uvádí výše 

Souhlasíme, že „poskytnuto“ by bylo vhodnější, ale s ohledem na to, že v platné 

vyhlášce byl sloupec „poskytnuto“ údajem z rozhodnutí, vedlo by to k nepochopení.  
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příspěvku, dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená 

poskytovatelem/zřizovatelem na účet příjemce/příspěvkové organizace k 31. 12. 2… 

Důvodem navrhované úpravy jsou časté chyby a nepochopení při zpracování 

finančního vypořádání příjemci dotace nebo návratné finanční výpomoci. Příjemci do 

tohoto sloupce zpravidla nevyplňují výši dotace nebo návratné finanční výpomoci, 

kterou obdrželi od poskytovatele, ale chybně uvádějí výši dotace nebo návratné 

finanční výpomoci, kterou sami vyčerpali. Úpravu navrhujeme i s ohledem na to, že ze 

vzorů tabulek byl odstraněn sloupec „Poskytnuto“, kam příjemci zpravidla chybně 

uváděli výši dotace nebo návratné finanční výpomoci, kterou obdrželi od 

poskytovatele. 

Zlínský K § 8 odst. 9   Navrhujeme doplnit text písm. d) v tomto znění: 

„d) potvrdí kraji výši případné vratky dotace nebo návratné finanční výpomoci 

převedenou na účet cizích prostředků poskytovatele.“ 

Odůvodnění: získání zpětné vazby k zaslaným údajům. 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že uvedený návrh je 

v rozporu se záměrem předkladatele, kterým je mimo jiné i snaha o snížení 

administrativní zátěže pro poskytovatele.  

 

Zlínský K § 8 odst. 4 a 

§ 10 odst. 4 

Navrhujeme vypustit text  „ ... podepsaný hejtmanem kraje …“ 

Odůvodnění: 

U obou ustanovení se jedná o výkon přenesené působnosti, kraj je v těchto případech 

pouze sumarizačním místem a zprostředkovatelem odvodu vratek do státního 

rozpočtu, a proto není důvod, aby tyto písemnosti podepisoval hejtman. Navrhujeme 

ponechat text v rozsahu ustanovení § 8 odst. 1, tj. nevymezovat osobu, která 

předkládané podklady k finančnímu vypořádání podepisuje. 

V § 8 odst. 4, § 10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný 

hejtmanem kraje… 

Zlínský K přílohám Navrhujeme doplnit ve všech přílohách do poznámky pod tabulky použité zkratky v 

jednotlivých sloupcích tabulek, např. u Přílohy č. 7 k vyhlášce č. …/2015 Sb., název 

sloupce „b“ „č. akce (projektu) EDS/SMVS“ uvést v Poznámce sloupec „b“: EDS – 

Evidenční dotační systém, SMVS – Správa majetku vlastnictví státu 

 

Odůvodnění: srozumitelnost, určitost a jednoznačnost používaných zkratek. 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že použité zkratky upravuje 

vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, 

Příloha 2: 1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému:  

„Zkratky: 

EDS - Evidenční dotační systém - část Informačního systému programového 

financování pro dotace  

 SMVS - Správa majetku vlastnictví státu - část Informačního systému programového 

financování pro Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace“. Dále 

jsou použité zkratky definovány v článku 2 písm. c)  pokynu č. R 1-210 ministerstva 

financí. 

MD Obecně Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., upravuje pravidla postupu 

Ministerstva financí, správců programů a účastníků programů pro přípravu, 

schvalování a realizaci akcí a jejich evidenci v informačním systému programového 

financování a pro jejich závěrečné hodnocení. 

Pro uvedené závěrečné hodnocení akce je podle § 6 odst. 1 písm. a) citované vyhlášky 

účastník programu povinen předložit správci programu zprávu, která mimo další 

předepsané náležitosti obsahuje vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního 

rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního 

Pokud jde o programové financování, finančnímu vypořádání podle § 2 odst. 3 návrhu 

vyhlášky podléhají pouze prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových 

pravidel poskytnuté formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.  

Co se týká povinnosti vyplývající z § 6 odst. 1 písmeno a) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o 

účasti státního rozpočtu na financování programů, § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 

560/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. nemá s finančním vypořádáním podle 

§ 75 rozpočtových pravidel nic společného. Nicméně v nejbližší době dojde k úpravě 

pokynu č. R 1-2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a 

účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu 
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mechanismu nebo z fondů NATO. 

Předložený návrh vyhlášky, kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem tuto 

problematiku již neřeší.  

Požadujeme, aby do předloženého návrhu vyhlášky, kterou se stanoví zásady a lhůty 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 

Národním fondem, byl postup podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb. doplněn. 

V případě, že předkladatel nevyhoví tomuto návrhu, požadujeme jednoznačně stanovit, 

jakým způsobem se budou finančně vypořádávat akce organizačních složek státu podle 

§ 6 odst. 1 písm. a) citované vyhlášky. 

nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) tak, aby 

v pokynu již nefiguroval odkaz na vyhlášku o finančním vypořádání. Následně bude i 

upravena vyhláška č. 560/2006 Sb. tak, že „finanční vypořádání“ zpracované podle 

vyhlášky o finančním vypořádání již nebude součástí zprávy pro závěrečné 

vyhodnocení akce, kterou předává účastník programu správci programu. 

 

Stávající vyhláška o finančním vypořádání je provázána s vyhláškou č. 560/2006 Sb. z 

důvodu neexistence nároků z nespotřebovaných výdajů v době nabytí účinnosti 

vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

Organizační složky státu od roku 2008 pracují s nároky z nespotřebovaných výdajů. V 

případě skončení programu mají dvě možnosti. Buď k 1. 1. běžného roku vykáží 

nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž počáteční stav OSS sníží o částky 

skončených programů podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, nebo nároky z 

nespotřebovaných výdajů u skončených programů nevykáží vůbec.   

MK Obecně Upozorňujeme na nesoulad v termínech stanovených předloženým návrhem vyhlášky 

a usnesením vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, v platném znění, kterým jsou stanoveny 

závazné termíny pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a její vyplacení příjemci, který je 

nestátní neziskovou organizací. Jestliže by měl poskytovatel dotace podle § 7 odst. 4 

písm. a) návrhu vyhlášky nejpozději do 15. 3. provést věcnou i formální kontrolu 

předložených podkladů a  v případě zjištění nedostatků zajistit nápravu, pak může jen 

obtížně splnit povinnost stanovenou uvedeným usnesením vlády, totiž uvolnit dotaci či 

její první splátku do 31. 3., na vystavení rozhodnutí, jeho doručení příjemci, provedení 

rezervace rozpočtových prostředků a jejich vyplacení by totiž měl pouhé dva týdny. 

Pokládáme proto za nezbytné sladit termíny návrhu vyhlášky a uvedeného usnesení 

vlády tak, aby jejich plnění bylo reálné a aby mezi konečným termínem pro zajištění 

nápravy ze strany poskytovatele podle navrženého § 7 odst. 4 písm. a) a termínem pro 

poskytnutí dotace nebo její první částky byla lhůta alespoň 1 měsíc. 

Lhůta do 15. 3. je pro poskytovatele nejzazším termínem pro odeslání vratek a 

souhrnných přehledů, které od příjemců dotace obdrží do 15. 2. Na zpracování 

podkladů má poskytovatel lhůtu jeden měsíc. Tato lhůta byla převzata z platné 

vyhlášky o finančním vypořádání, v tomto ohledu nenastává žádná změna.  

MK K § 4 odst. 2 Pokládáme za nutné, aby poskytovatel dotace či návratné finanční výpomoci měl 

možnost tabulky, jejichž vzory jsou přílohou návrhu vyhlášky, upravit či doplnit podle 

svých potřeb – pokud například Ministerstvo kultury poskytuje dotaci na projekt 

v oblasti profesionálního umění, požaduje podrobnější vyúčtování dotace, než stanoví 

přílohy návrhu vyhlášky; požaduje též zprávu o realizaci projektu, výstupy projektu 

nebo jejich popis apod. Bylo by absurdní, aby příjemce dotace předkládal jednak 

tabulku podle přílohy navrhované vyhlášky a jednak podklady, které potřebuje 

Ministerstvo kultury pro kontrolu realizace projektu (například pro kontrolu dodržení 

předepsané struktury dotace a dalších podmínek podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 

Sb.). Takový postup by ostatně mohl být posuzován jako rozporný s § 6 odst. 2 věta 

první zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádáme proto na konec tohoto ustanovení doplnit větu: „Poskytovatel může tabulky, 

které se týkají příjemců, jimž poskytl dotaci, podle potřeby upravit nebo doplnit.“  

Lhůty a podoba tabulek platné vyhlášky o finančním vypořádání je závazná jak pro 

příjemce, tak pro poskytovatele dotací.  

MK K § 7 odst. 1 Pokládáme za nutné, aby zde byla zmíněna možnost poskytovatele stanovit pro Lhůty a podoba tabulek platné vyhlášky o finančním vypořádání je závazná jak pro 
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 předložení vyúčtování, resp. vypořádání, poskytnuté dotace dřívější termín než 15. 2. 

Je to ostatně v zájmu příjemce - pokud se dopustí určitého (odstranitelného) pochybení 

v předkládaných podkladech, má více času na jejich odstranění. Je to i v zájmu 

poskytovatele, neboť z hlediska hospodárného výkonu státní správy (§ 45 odst. 2 věta 

první zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů) je vhodné, 

aby kontrola předložených vyúčtování a souvisejících podkladů byla časově rozložena 

do co možná nejdelšího úseku. Jestliže je poskytnuta dotace na kulturní projekt, který 

se koná v dubnu daného roku, může příjemce předložit vypořádání dotace a další 

nezbytné podklady v termínu například do konce září daného roku – je ovšem třeba tak 

stanovit v rozhodnutí o poskytnutí dotace, což umožňuje § 14 odst. 4 písm. g) 

rozpočtových pravidel. 

Žádáme proto, aby se za slova „předloží do“ vložila slova „termínu stanoveném 

poskytovatelem, nejpozději však do“. 

příjemce, tak pro poskytovatele dotací. Poskytování dotací se řídí § 14 rozpočtových 

pravidel, zajištění souladu této vyhlášky v rozhodnutích k dotacím je nad rámec 

zmocnění k vydání vyhlášky o finančním vypořádání. 

MK K § 9 odst. 1 

 

S odkazem na zdůvodnění připomínky k § 7 odst. 1 žádáme, aby se za slova „předloží 

do“ vložila slova „termínu stanoveném poskytovatelem, nejpozději však do“. 

V tomto případě je poskytovatelem dotace Ministerstvo financí (poskytuje dotace z 

kapitoly Všeobecná pokladní správa, ze státních finančních aktiv a z Národního 

fondu).  Ministerstvo kultury nemůže být poskytovatelem těchto dotací.  

MK K § 12 

 

Toto ustanovení neupravuje postup pro příjemce, kterým byla dotace poskytnuta přímo 

z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ale pouze pro příjemce, kterým byla 

poskytnuta prostřednictvím kraje, a pro Hlavní město Prahu. 

Ustanovení § 12 vychází za zákona o státním rozpočtu, kde se uvádí, že prostředky 

státního rozpočtu byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě 

zákona č. 382/2009 Sb. Vzhledem k výše uvedenému obce nemohou dotaci obdržet 

přímo, ale pouze prostřednictvím kraje. Vyhláška o finančním vypořádání není 

metodický pokyn a nemůže upravovat postup, který nemá oporu v právních 

předpisech.   

MK K § 16 

 

Návrh vyhlášky předpokládá (obecně v různých ustanoveních), že pokud jsou 

předkládané podklady věcně či formálně chybné, zajistí ten, komu jsou podklady 

předloženy, nápravu. Pokládáme za vhodné výslovně pamatovat na situace, kdy není 

možno nápravu zajistit, např. pokud je vyúčtování (vypořádání) dotace předloženo 

opožděně a tudíž z podstaty věci není možno nápravu zajistit. Aby nebylo nutné 

upravovat text každého ustanovení, které dané téma řeší, navrhujeme doplnit § 16 

návrhu vyhlášky tak, že stávající text § 16 se označí jako odstavec 1 a doplní se nový 

odstavec 2 tohoto znění:  

„(2) Ustanovení této vyhlášky o zajištění nápravy se nepoužijí, pokud okolnosti 

případu zajištění nápravy neumožňují.“ 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že vyhláška o finančním 

vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat postup, který nemá oporu 

v právních předpisech.   

MPSV Obecně Požadujeme po MF upřesnit, jak bude pracovat s údaji, které má k dispozici 

prostřednictvím jiných informačních systémů, které spravuje. Vytváření nových 

tabulek a požadování předkládání údajů po správcích kapitol by mělo být požadováno 

pouze v  těch případech, pokud nejsou údaje k dispozici a jsou pro fungování státu 

nezbytné. Jedná se o takové systémy jako ISPROFIN - EDS/SMVS, CEDR, Monit7+, 

apod. Ve vztahu k CEDR (centrální registr dotací) by bylo zřejmě vhodné v souvislosti 

s návrhem vyhlášky upravit (novelizovat) i dosavadní znění § 4 vyhlášky č. 286/2007 

Sb. (o centrální evidenci dotací), protože toto ustanovení nejenom odkazuje již na 

Příslušní zaměstnanci provádějící finanční vypořádání pracují pouze s údaji, které 

obdrží v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání.  
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neexistující vypořádací vyhlášku (formou poznámky pod čarou, která se bez další 

úpravy průběžně neaktualizuje), ale rovněž lhůtu pro předání ročních údajů 

vymezenou slovy „do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání 

se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok", přičemž vyhláška k finančnímu 

vypořádání obsahuje několik termínů (pro poskytovatele, který není správcem 

kapitoly, pro poskytovatele, který je správcem kapitoly, apod.). Ustanovení § 4 by tedy 

mohlo upřesňovat požadovaný termín a zřejmě jej přiřadit ke konci března. 

Provádění finančního vypořádání u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 

unie a z prostředků finančních mechanismů, které je návrhem vyhlášky (a také 

současnou vyhláškou č. 52/2008 Sb.) uloženo příjemcům podpory, považujeme za 

administrativní krok, který nemá pro poskytovatele ani další subjekty žádný význam. 

V případě dotací programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie požadujeme 

úpravu finančního vypořádání tak, aby probíhala pouze ve formě sumarizace údajů na 

úrovni MF (výstup z účetního systému Viola), případně alespoň na úrovni 

poskytovatele (bez formuláře od příjemce), neboť všechna data ohledně poskytnutých 

a vyúčtovaných finančních prostředků státního rozpočtu jsou/budou obsažena v 

monitorovacích systémech (Monit7+, MSC2007, MS2014+), odkud jsou přenášena do 

účetního systému Viola Ministerstva financí. Do systému Viola jsou zároveň zadávána 

data o odvodech za PRK vymožených finančními úřady.  

Toto finanční vypořádání je u těchto projektů vyžadováno až po dokončení projektu, 

kterým se ovšem rozumí až okamžik, kdy byla schválena závěrečná žádost o platbu za 

daný projekt a kdy došlo k vypořádání závazků mezi poskytovatelem a příjemcem. Z 

toho vyplývá, že v okamžiku, kdy příjemce má za povinnost vypracovat finanční 

vypořádání dle návrhu vyhlášky, poskytovatel už má všechny informace, které mají 

být ve formátu tabulky finančního vypořádání zaslány, k dispozici, stejně jako už má 

případnou vratku prostředků na svém účtu (pokud by ji totiž neměl, pak se nejedná o 

projekt, který je finančně ukončen). 

MPSV Obecně Deklarovanou snahou předkladatele mj. je zohlednit dosavadní zkušenosti a zpracovat 

komplexní právní předpis. Vyhláška by tedy měla reagovat například i na způsob 

vykazování přečerpaných dotací, které se v dalším roce novým rozhodnutím doplácejí, 

a to i ve vazbě na odpovídající postupy účtování. Z režimu finančního vypořádání by 

bylo žádoucí vyvázat dotace, kterými financuje stát činnost územně samosprávných 

celků v přenesené působnosti, a to ve vazbě na zvláštní právní předpisy. V rámci 

kapitoly se refundování výdajů územních rozpočtů formou dotací používá zejména v 

sociální oblasti (například dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v 

oblasti sociálně-právní ochrany dětí). V těchto případech se tedy rozhodně nejedná o 

standardní dotační proces, ale o „nárokovou" dotaci, kterou zejména obce často 

požadují až zpětně v dalším roce, tj. výdaje zálohují ze svého rozpočtu. To značným 

způsobem komplikuje vyplnění příslušných tiskopisů, protože se situací přečerpání 

dotace vyhláška nepočítá. Více k této problematice je uvedeno v komentářích k 

finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem, které Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV) každoročně předkládá MF. 

 V tabulkách nelze vyčíslit přečerpání dotace. 
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MPSV Obecně Vzhledem k charakteru dotací poskytovaných z úrovně MPSV, kdy se jedná o velký 

počet relativně menších částek různým druhům příjemců, kteří jsou tedy způsobem 

finančního vypořádání dotčeni, existencí i speciálních dotačních programů, které 

mohou zapříčinit například případy přečerpání dotací jejich příjemci (obcemi) a s 

ohledem na skutečnost, že v rámci kapitoly MPSV jsou poskytovány rovněž transfery, 

které nepodléhají finančnímu vypořádání (jedná se zejména o příspěvky poskytované 

Úřadem práce ČR), požadujeme s ohledem na rozsah a charakter námi uplatněných 

připomínek jejich osobní projednání s předkladatelem návrhu vyhlášky. Je totiž 

pravděpodobné, že pokud bude zveřejněna v navržené podobě, bude potřebné zajistit a 

uhradit i potřebnou úpravu ekonomického informačního systému, aby bylo možné 

veškeré podklady (souhrny a komentář) MF v požadovaném termínu předložit. Ani 

informace o nulovém finančním dopadu na státní rozpočet, která je uvedena v 

důvodové zprávě, by tedy nemusela být pravdivá. 

Z poskytnutých transferů jsou v rámci finančního vypořádání vypořádávány příspěvky 

na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci. Vzhledem k tomu, že návrh nové 

vyhlášky nezakládá nové a zásadní povinnosti, naopak snižuje administrativní zátěž 

pro poskytovatele, nepředpokládáme, že je připomínka o zajištění, úhradě i potřebné 

úpravě EKIS relevantní. 

 

MPSV K § 1 Toto ustanovení vymezuje základní působnost navržené vyhlášky. V důvodové zprávě 

je opakovaně uvedeno, že smyslem je nově upravit problematiku finančního 

vypořádání komplexním prováděcím předpisem. Upozorňujeme, že tomu tak i nadále 

nebude, protože finanční vypořádání MF upravuje pouze v rozsahu navržené vyhlášky, 

kdy například vypořádání organizačních složek státu (OSS), které má být podle § 75 

zákona č. 218/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech) prováděno, je obsaženo ve 

velmi zúženém rozsahu a ve vyhlášce nejsou promítnuty například takové případy jako 

finanční vypořádání OSS, pokud je v postavení příjemce v rámci projektů 

předfinancovaných z rozpočtu EU, pokud realizuje programy, u kterých roli 

certifikačního orgánu neplní Národní fond, ale tuto funkci zajišťuje organizace sama a 

sama si prozatím nastavuje i postup v těchto případech, nebo vypořádání 

předfinancovaného evropského podílu, které v určitých případech (při předchozím 

provedení certifikace) má náležet Národnímu fondu (viz například i postup podle § 14f 

zákona o rozpočtových pravidlech). Více viz. i případné připomínky k jiným částem 

předloženého materiálu. V souvislosti s finančním vypořádáním OSS jakožto příjemce 

jde o to, že ani u nejčastějšího zapojení prostřednictvím projektů v rámci operačních 

programů není v zásadě v právním předpise zakotveno, že OSS v podstatě rozpočtově 

finanční vypořádání neprovádí. Bylo by vhodné toto začlenit do návrhu vyhlášky, 

protože do ní náleží a mohlo by pro programové období 2014+ sloužit jako základní 

odkaz, který by se zahrnul do příslušné části právního aktu, který je pro OSS jako 

příjemce vydáván a který obsahuje i ustanovení ke skončení projektu. Projekt je 

samozřejmě sledován v monitorovacím systému (nově MS 2014+) a údaje mají být 

zasílány i do CEDR, ale rozpočtově se vypořádává až skončený operační program, a to 

snížením nároků z nespotřebovaných výdajů podle zákona o rozpočtových pravidlech, 

resp. vyhlášky č. 5/2014 Sb. 

Organizační složky státu nejsou podle rozpočtových pravidel příjemci dotace ani 

návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv ani 

Národního fondu, proto nejsou ve vyhlášce o finančním vypořádání zahrnuty, 

vypořádávají pouze prostředky rezervního fondu, které mají podle § 48 odst. 6 

rozpočtových pravidel vrátit.  

 

 

MPSV K § 2 a 5 Upozorňujeme na nesoulad mezi § 2 odst. 2, který říká, že „Souhrny obsahují i 

informace o dotacích a návratných finančních výpomocích, jejichž celá výše nebo její 

část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně,“ a § 5 odst. 1, ve kterém je 

uvedeno, že příjemce v komentáři: „vyčíslí rozdíl mezi předepsanou výší vratek a 

V souhrnu v tabulkách se uvede částka, kterou by příjemce měl vrátit, ale nevrátil, a 

proto je vymáhána prostřednictvím místě příslušného finančního úřadu. Poskytovatel 

má informace, kolik příjemci poskytl a pokud tento částku nevrátil, je třeba toto řešit 

jako porušení rozpočtové kázně, tyto skutečnosti uvede v komentáři.  
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skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání“. 

Ustanovení § 2 odst. 2 indikuje, že finanční vypořádání obsahuje i odvod za porušení 

rozpočtové kázně. 

Ustanovení § 5 odst. 1 říká, že odvod za porušení rozpočtové kázně je jen v komentáři. 

Pokud bude odvod za porušení rozpočtové kázně pouze v komentáři, nelze provádět 

křížovou kontrolu prostřednictvím předepsaných vzorců (např. sloupec 3 = 1-2 atd.) 

Požadujeme, aby tento odvod, včetně podezření na porušení rozpočtové kázně, byl ve 

všech relevantních přílohách v samostatném sloupci, nikoliv jen v komentáři. 

Dále upozorňuje, že v době zpracování finančního vypořádání nemusí být zřejmé, zda 

podezření na porušení rozpočtové kázně bude skutečně potvrzeno a zda bude stanoven 

odvod za toto porušení. Není zřejmé, jak se toto má zohlednit ve formulářích. 

Požadujeme, aby text vyhlášky, přílohy a pokyny k vyplnění příloh k finančnímu 

vypořádání jednoznačně vymezovaly, jak se má finanční vypořádání předkládat a 

vyplňovat v případě podezření na porušení rozpočtové kázně, odvodu za porušení 

rozpočtové kázně. 

MPSV K § 2 Požadujeme doplnit odstavec 13, v rámci něhož by mělo být uvedeno, že výjimky z § 

2 upravuje ustanovení § 3, aby bylo jednoznačně zřejmé, podle kterého má být 

postupováno. Případně navrhujeme přímo do ustanovení § 2 zapracovat rozlišení 

zálohových a ex-post transferů, protože toto bude zcela zásadní skutečnost pro to, zda 

finanční vypořádání bude, či nebude prováděno. 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že § 2 upravuje obecné 

zásady, pouze u odst. 8 jsou možné výjimky, toto je zdůrazněno na konci návětí, kde je 

uvedeno „pokud není stanoveno jinak“. Vyhláška o finančním vypořádání se týká ex 

ante dotací, vzhledem k tomu, že dotace poskytované ex post se považují za finančně 

vypořádané.  

MPSV K § 2 odst. 1 Upozorňujme, že příspěvek na provoz se v souladu se zákonem o rozpočtových 

pravidlech finančně nevypořádává a jeho případné „vrácení" může řešit zřizovatel 

příspěvkové organizace stanovením odvodu z provozu. Podle § 54 odst. 3 zákona o 

rozpočtových pravidlech lze příspěvek na provoz pouze krátit, tj. snížit do budoucna, 

nebo zvýšit; případnou vratku řešit uložením nerozpočtovaného odvodu z provozu. 

Odvod z provozu nebo příspěvek na provoz se zahrnují i do návrhu rozpočtu státní 

příspěvkové organizace tak, aby byl vyrovnaný, což zřejmě odpovídá i § 54 odst. 2 

zákona o rozpočtových pravidlech, i když formou celkem nevhodné formulace tohoto 

ustanovení. Tato připomínka je průřezová k řadě dalších ustanovení, které 

předpokládají finanční vypořádání příspěvku na provoz, k příslušné tabulce přílohy 

(včetně pokynů k ní) a k důvodové zprávě v částech, která obsahují odůvodnění 

vypuštění odvodu z provozu. Příspěvek na provoz jako takový příspěvková organizace 

nevrací, tj. v zásadě se o něm účtuje jako o zpětném transferu (ze strany poskytovatele 

do nákladů, ze strany příjemce do výnosů), kdy v případě jeho nevyčerpání vylepšuje 

hospodářský výsledek příspěvkové organizace, kdy zisk je po odsouhlasení 

zřizovatelem a odsouhlasení účetní závěrky rozdělen do fondů. 

U příspěvkových organizací je příspěvek na provoz vztahem se státním rozpočtem, 

který má být podle § 75 rozpočtových pravidel vypořádán.  

MPSV K § 2 odst. 2 V souvislosti s tímto ustanovením mj. upozorňujeme, že vyhláška zcela pomíjí od roku 

2015 nově doplněné ustanovení § 14f zákona o rozpočtových pravidlech, které se má 

přitom do budoucna stát základním způsobem vracení dotací zejména do státního 

rozpočtu prostřednictvím jejich poskytovatele, nikoliv finančních úřadů. V případě § 

14f se přitom jednoznačně, přímo ze znění zákona, jedná o vrácení dotace, nikoliv 

Pro účely finančního vypořádání znamená § 14f to samé jako porušení rozpočtové 

kázně. 
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porušení rozpočtové kázně (to má charakter sankce včetně povinnosti uplatnit penále) 

a vratky mají být směřovány na účty odpovídající těm, pokud by k porušení 

rozpočtové kázně došlo. Tiskopisy přitom obsahují sloupec pro vrácení na příjmový 

účet poskytovatele, ale například už neobsahují sloupec pro vrácení odpovídající části 

dotace Národnímu fondu, což bude potřebné provádět u projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu EU, pokud se bude jednat o vratku evropského podílu, který byl zahrnut do 

schválené souhrnné žádosti. Vzhledem k matematickému propočtu vratek je potřebné 

rovněž upřesnit, pokud má být ve sloupci „skutečně čerpáno" uveden celkový objem 

dotace převedený zřizovatelem na účty příjemců, jaká částka bude uvedena ve sloupci 

„skutečně použito", když příjemce nepředloží v řádném termínu podklady pro finanční 

vypořádání, tj. bude narušen jeho proces již na samotném počátku. Tiskopisy by měly 

být uvedeny v takové podobě, aby byla co nejvíce omezena potřeba dalšího slovního 

komentáře. 

Návrh vyhlášky ani její přílohy tedy vůbec nepracují s § 14f zákona č. 218/2000, dle 

kterého v průběhu administrace projektu, při ukončování i po ukončení projektu lze v 

souladu se zákonem vyzvat příjemce k vrácení dotace nebo její části. Je takto vrácená 

dotace čerpaná a použitá (tj. zahrnuje se do sloupců v přílohách)?  

Doplňujeme, že příjem z vrácené částky je v souladu rozpočtovými pravidly příjmem 

poskytovatele, v případě refundovaného evropského podílu spolufinancování je pak 

příjmem Národního fondu. 

Vrácení dle §14f rozpočtových pravidel lze aplikovat u ex-ante i ex-post 

financovaných projektů. U ex-post financovaných projektů dle § 5 odst. 1 písm. c) 

správce kapitoly vypracuje rekapitulaci ex post poskytnutých z prostředků České 

republiky.  

Požadujeme, aby vyhláška zohledňovala § 14f zákona č. 218/2000 Sb. a obsahovala 

jednoznačná pravidla, jak mají být částky dotace vrácené dle tohoto ustanovení 

případně v tabulkách zohledněny. Jedním z odůvodnění vzniku nové vyhlášky ostatně 

je sladění s aktuální textací rozpočtových pravidel, avšak zohlednění § 14f neproběhlo. 

MPSV K § 2 odst. 2 V § 2 odst. 2 je uvedeno: „Souhrny obsahují i informace o dotacích a návratných 

finančních výpomocích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za 

porušení rozpočtové kázně.“ Není definováno, co je myšleno pod slovem “souhrny“, 

zda jednotlivé přehledy (excel z příloh), nebo příloha včetně komentáře. Požadujeme 

upřesnit. 

Souhrn je příloha k vyhlášce o finančním vypořádání a v § 6 – 14 je uvedeno např.: b) 

…předloží souhrn, který je v příloze č. 2 a např. c) komentář.  

MPSV K § 2 odst. 3 Požadujeme po předkladateli upřesnit předpokládanou vazbu na pro programové 

financování používaný informační systém EDS/SMVS (ISPROFIN - Integrovaný 

systém programového financování Elektronický dotační systém/Správa majetku ve 

vlastnictví státu), pokud je navrženo zcela nevhodným způsobem rozšiřovat tiskopisy 

o údaje dostupné MF. Upozorňujeme, že v případě akcí OSS (část SMVS) se rozhodně 

nevystačí s pojmem příjemce dotace, protože tyto subjekty v postavení příjemce 

dotace nejsou (jsou ovšem účastníky programu). Nově by se tedy finančně 

vypořádávali pouze ostatní příjemci, jejichž akce jsou evidovány v části EDS.   

Upozorňujeme, že oproti stávající vyhlášce neobsahuje navrhovaná vyhláška postup 

Pokud jde o programové financování, finančnímu vypořádání podle § 2 odst. 3 návrhu 

vyhlášky podléhají pouze prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových 

pravidel poskytnuté formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.  

Co se týká povinnosti vyplývající z § 6 odst. 1 písmeno a) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o 

účasti státního rozpočtu na financování programů, § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 

560/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. nemá s finančním vypořádáním podle 

§ 75 rozpočtových pravidel nic společného. Nicméně v nejbližší době dojde k úpravě 

pokynu č. R 1-2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a 

účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu 
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jak vyúčtovat a vypořádat finanční prostředky akcí programového financování v 

programech organizačních složek státu, tudíž OSS nebudou schopny plnit požadavky § 

6 odst. 1 písmeno a) vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na 

financování programů. Uvedené je nutné dořešit. 

nebo akce a k provozování informačního systému programového financování) tak, aby 

v pokynu již nefiguroval odkaz na vyhlášku o finančním vypořádání. Následně bude i 

upravena vyhláška č. 560/2006 Sb. tak, že „finanční vypořádání“ zpracované podle 

vyhlášky o finančním vypořádání již nebude součástí zprávy pro závěrečné 

vyhodnocení akce, kterou předává účastník programu správci programu. 

Stávající vyhláška o finančním vypořádání je provázána s vyhláškou č. 560/2006 Sb. z 

důvodu neexistence nároků z nespotřebovaných výdajů v době nabytí účinnosti 

vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

Organizační složky státu od roku 2008 pracují s nároky z nespotřebovaných výdajů. V 

případě skončení programu mají dvě možnosti. Buď k 1. 1. běžného roku vykáží 

nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž počáteční stav OSS sníží o částky 

skončených programů podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, nebo nároky z 

nespotřebovaných výdajů u skončených programů nevykáží vůbec.   

MPSV K § 2 odst. 3 Je zde patrně chybný odkaz na rozpočtová pravidla – namísto § 13 by zde zřejmě měl 

být § 14. 

Uvedený odkaz je správný. 

MPSV K § 2 odst. 4 Pokud zůstane ve vyhlášce zapracován příspěvek na provoz navrženým způsobem, 

požadujeme při jeho prvním uvedení zavést jeho legislativní zkratku a doplnit slova 

„(dále jen „příspěvek")“, aby termín nebyl zavádějící pro jiné transfery, které jsou 

poskytovány formou příspěvků. V tomto ustanovení jsou například uvedena slova 

„příjemce příspěvku". Dále v souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme, že v 

rámci znění vyhlášky předkladatel dle našeho názoru nikoliv precizně rozlišuje 

ustanovení vztahující se pouze na dotace, vztahující se na příspěvek na provoz nebo 

například na vypořádání rezervního fondu OSS, a to slovy, která tato ustanovení 

zahrnují. 

V § 2 odst. 4 byla za slova „příjemce příspěvku“ doplněna slova „na provoz“. 

MPSV K § 2 odst. 5 V souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme na dvě možné nejasnosti. Za prvé je 

vymezeno takovým způsobem, že umožňuje Ministerstvu financí poskytovat dotace 

pouze z Národního fondu. Za druhé v příloze č. 16 je chybně uvedené schéma postupu 

finančního vypořádání dotací poskytovaných přímo z Národního fondu, protože toto 

nebude prováděno prostřednictvím správce kapitoly, ale přímo s MF (Národním 

fondem). 

V § 2 odst. 5 bylo doplněno: „a Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), které 

poskytuje dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 10 odst. 3, ze státních 

finančních aktiv podle § 10 odst. 5 a z Národního fondu podle § 37 rozpočtových 

pravidel“. V příloze 16 je uvedené schéma postupu finančního vypořádání dotací 

poskytovaných přímo z Národního fondu správně, § 11 navrhované vyhlášky byl 

adekvátně upraven: 

Postup a lhůty pro finanční vypořádání dotací z Národního fondu 

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace přímo z Národního fondu, 

předloží do 15. března následujícího roku ministerstvu 

a) přehled o dotacích poskytnutých na programy spolufinancované z rozpočtu 

Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů týkající se celé doby trvání 

projektu podle vzoru, který je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky, 

b) komentář. 

(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. března následujícího roku převede 

případné vratky na účet Národního fondu. 

MPSV K § 2 odst. 6 MF musí přiřadit k jednotlivým tabulkám jednoznačné vymezení rozpočtových 

položek, a to nejenom z důvodu možné kontroly i ze strany OSS, resp. správce 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že skupiny příjemců 

vycházejí z rozpočtové skladby a zhruba odpovídají podseskupení položek. Taxativní 
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kapitoly. Například v souvislosti s tímto ustanovením upozorňujeme na potřebu 

stanovení odpovídající rozpočtové skladby pro skupinu „Obyvatelstvo“, protože tam je 

počet případů podléhajících „občanům“ značně omezen.  

Rovněž je potřebné se jednoznačným způsobem vypořádat s postavením 

příspěvkových organizací územních samosprávných celků (ÚSC), které podle 

rozpočtové skladby mají rozpočtové poskytování prostředků, které je pro vypořádací 

vyhlášku podstatné, nastaveno například tímto postupem – poskytovatel (například 

MPSV, ale rozpočtově obci, nikoliv konečnému příjemci dotace) – kraj 

(zprostředkovatel, průtok) – obec (zřizovatel, rozpočtově příjemce a poskytovatel) – 

příspěvková organizace (příjemce rozpočtově z rozpočtu ÚSC) – viz i připomínky k § 

7 a 8. 

výčet položek není vhodný.  Skupina příjemců „Obyvatelstvo“ byla na Váš požadavek 

upřesněna na „Nepodnikající fyzické osoby“, v této podobě již tato skupina nebude 

umožňovat nejednotný výklad.  

Ohledně příspěvkových organizací územních samosprávných celků (ÚSC), se jedná o 

nedorozumění, vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška o finančním vypořádání 

upravuje poskytování příspěvků státním příspěvkovým organizacím podle velkých 

rozpočtových pravidel, tj. zákon č. 218/2000 Sb. 

Dle § 19 rozpočtových pravidel se dotace ze státního rozpočtu obcím, resp. 

příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují prostřednictvím krajů, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové organizace ÚSC dostávají 

dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným příjemcem dotace je z pohledu 

velkých rozpočtových pravidel obec/kraj.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

 

MPSV K § 2 odst. 7 V programovém období 2007 - 2013 docházelo i k ukončování prakticky ze strany 

příjemce nezahájených EU projektů, kdy případná vratka byla považována za 

kompenzaci výdajů přijatými příjmy a nestala se předmětem finančního vypořádání ve 

smyslu jejího převedení na vypořádací účet MF. Požadujeme upřesnit, že tyto 

prostředky by měly být vraceny zřejmě přímo na výdajový účet poskytovatele, nikoliv 

prostřednictvím zprostředkovatele, tj. standardně prostřednictvím průtoku rozpočtem 

kraje. 

Obecná platnost dodržení „nařízeného“ toku dotace/návratné finanční výpomoci při 

jejím poskytování platí i při jejím finančním vypořádání. Vyhláška o finančním 

vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat postup, který nemá oporu 

v právních předpisech.   

MPSV K § 2 odst. 8 V tomto ustanovení není uveden příspěvek na provoz, na který by se přitom prakticky 

mělo vztahovat písmeno a). Více viz připomínka k ustanovení § 2 odst. 1. 

Navrhujeme přeformulovat  text „pokud není stanoveno jinak“ na znění „pokud není 

poskytovatelem dotace stanoveno jinak“. Cílem této připomínky je zpřesnění textu a 

snaha zabránit možným desinterpretacím. 

Příspěvek státním příspěvkovým organizacím se poskytuje vždy na rozpočtový rok, 

ustanovení se týká dotací a návratných finančních výpomocí. Znění „pokud není 

stanoveno jinak“ se vztahuje k vyhlášce, tedy pokud není ve vyhlášce stanoveno jinak. 

Vámi navrhované úpravě předkladatel nevyhoví vzhledem k tomu, že poskytovatel 

vydává rozhodnutí, které musí být v souladu s § 14 rozpočtových pravidel.  

MPSV K § 2 odst. 8 

písm. a) 

S ohledem na potřebu každoročního vypořádání národních dotací by bylo vhodné 

zavést institut určité překlenovací dotace zejména pro neziskové organizace na pokrytí 

výdajů počátkem dalšího roku před obdržením dotace na následující rok. Tato dotace 

by mohla snížit částku dotace poskytnutou v dalším roce, tj. v zásadě být takto 

nepřímo finančně vypořádána v rámci dotace na další rok. 

Pojem překlenovací dotace rozpočtová pravidla neznají.   

MPSV K § 2 odst. 8 

písm. b) 

Vzhledem ke skutečnosti, že rovněž akce programového financování jsou ucelenými 

celky na vymezené časové období, jako je tomu u projektů EU, požadujeme finanční 

vypořádání jednotlivých akcí provádět rovněž až za celé období, nikoliv každoročně, 

pokud jsou víceleté. Již v rámci tohoto ustanovení by měl být rovněž zahrnut odkaz na 

výjimky, které jsou uvedeny až v § 3 (výjimky vymezuje i důvodová zpráva), pokud 

nebude doplněno formou samostatného odstavce, jak je uvedeno v připomínce k § 2. 

Pokud jsou akce programového financování součástí projektů spolufinancovaných 

z Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, finanční vypořádání se 

provede po ukončení tohoto projektu. Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem 

k tomu, že § 2 upravuje obecné zásady, pouze u odst. 8 jsou možné výjimky, toto je 

zdůrazněno na konci návětí, kde je uvedeno „pokud není stanoveno jinak“. 

V odůvodnění je popis a vysvětlení uvedeného §. 

MPSV K § 2 odst. 9 U projektů financovaných z rozpočtu EU požadujeme upravit ukončení projektu Předkladateli se kritérium ukončení projektu ukončením jeho financování zdá být 
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odpovídající podle evropské linie řízení projektů (řídícím orgánem) a u akcí 

programového financování na ukončení akce správcem programu. Obecně považujeme 

vázání ukončení projektu na ukončení jeho financování za nevhodné kritérium u 

zálohově poskytnutých dotací, protože je podstatné vycházet z termínu stanoveným 

poskytovatelem v příslušném právním aktu (nejčastěji rozhodnutí o poskytnutí dotace) 

pro doložení výdajů ze strany příjemce. 

Pokud by nebylo vyhověno obecné připomínce č. 1, požadujeme tedy přesněji 

definovat termín „ukončení projektu“, a to způsobem, aby se jednalo o stav, kdy už 

byla schválena závěrečná žádost o platbu na daný projekt a současně už nemůže 

docházet k platbám/vratkám vůči příjemci na základě námitek proti opatření dle § 14e 

zákona č. 218/2000 Sb. Dále je vhodné nastavit, jak na okamžik ukončení projektů 

dopadá případná neukončená kontrola orgánu finanční správy v době schvalování 

závěrečné žádosti o platbu, zahájení kontroly po skončení projektu, apod. 

vhodné, a proto Vámi navrhované úpravě nevyhovíme. 

Projekt je ukončen, když je ukončeno jeho financování podle § 2 odst. 9, tj. 

uskutečnění poslední platby poskytovatelem dotace, ať již formou zálohy (ex ante) 

nebo ve výši již vynaložených výdajů příjemcem (ex post). Text byl doplněn do 

Odůvodnění k § 2 odst. 9: 

„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 vynaložených výdajů příjemcem (ex post). Tento postup 

odpovídá svým významem stávající vyhlášce, byla zpřesněna a přepracována 

formulace.“ 

Konečná monitorovací zpráva nebo její kontrola nesouvisí s finančním vypořádáním, 

tyto zprávy vyžaduje poskytovatel. 

MPSV K § 2 odst. 10 Doporučujeme doplnit slova „nebo smlouvách" za slova „splněny podmínky jejich 

použití stanovené v rozhodnutích". 

§14 odst. 7 rozpočtových pravidel hovoří o rozhodnutí. 

MPSV K § 2 odst. 11 Není jasné, co se rozumí splátkovým kalendářem (na MPSV se v rámci finančního 

vypořádání splátkové kalendáře nevyužívají). Žádáme o upřesnění. 

Návratná finanční výpomoc se splácí ve splátkách a uvedený odstavec souvisí právě 

s touto problematikou.  

MPSV K § 2 odst. 12 Doporučujeme slovo „zároveň" nahradit „i" nebo „rovněž", protože jinak může být 

vyloženo, že oboje má proběhnout současně, tj. ke stejnému datu, přičemž ve 

skutečnosti bude potřebné předat pouze v termínu do 15. 3. Dále doporučujeme 

doplnit, kam má být v elektronické podobě zasláno, tj. například vytvořit a do 

vyhlášky zapracovat adresu vyporadani@mfcr.cz. Dále doporučujeme stanovit, v 

jakém formátu má být kapitolami zasláno (zřejmě komentář ve formátu Word, tabulky 

ve formátu Excel). 

Předkladatel požadavku nevyhoví. Slovo „zároveň“ znamená ve stejném čase, 

v případě vyhlášky ve stejné lhůtě, v textu vyhlášky je slovo „zároveň" používáno k 

předání souhrnu, komentáře a převedení vratek, tudíž i k předání podkladů 

v elektronické podobě. Podklady se v elektronické podobě, stejně jako v listinné 

podobě, předávají Ministerstvu financí, a to standardně odvětvovému odboru, do jehož 

působnosti patří. Do § 2 odst. 12 bylo za slova „v elektronické podobě,“ doplněna 

slova „tabulky ve formátu Excel, komentář ve formátu Word.“ 

MPSV K § 3 odst. 2 Upozorňujeme, že definice (vymezení pojmu) režimu přezávazkování neodpovídá 

skutečnosti, protože ne každé ukončení financování musí být z důvodu přezávazkování 

(tj. ta část, která se zřejmě myslí pod režimem vyjmutí). Požadujeme upravit. 

Navrhujeme, aby pro „režim přezávazkování“ a „režim vyjmutí“ bylo místo odkazu na 

Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných z Evropských 

strukturálních fondů v období 2007-2013 a Metodický pokyn finančních toků 

programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů v období 2014-2020 

využito odkazu na relevantní ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

Odkazy na metodiky přitom mohou být použity subsidiárně. 

V § 3 odst. 2 je upraveno pouze přezávazkování a vyjmutí, a to s ohledem na to, aby 

proběhlo správně finanční vypořádání situace, která může potencionálně nastat. 

Vyhláška o finančním vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat 

problematiku nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním vypořádání. 

MPSV K § 3 odst. 2 

písm. a) 

Vzhledem ke skutečnosti, že předfinancování už mohlo proběhnout, tak termín může 

být nesprávný, protože by měl být nasměrován na rozhodnutí o přezávazkování 

(vyžaduje změnu rozhodnutí, změnu platebního harmonogramu, atd.). 

Tento problém je třeba odkázat na poskytovatele dotací, vyhláška o finančním 

vypořádání se pouze snaží postihnout možné způsoby poskytování dotací, přičemž 

samotné poskytování dotací neupravuje. 

MPSV K § 3 odst. 2 

písm. b) 

Upozorňujeme, že písmena a) ani b) vůbec neobsahují ve svém textu režim vyjmutí, 

ačkoliv jej zavádí uvozující věta tohoto odstavce a je s ním uvažováno i podle 

důvodové zprávy. Požadujeme doplnit a neuvádět pouze vazbu k přezávazkování. 

Do písmene a) byla doplněna slova „nebo k režimu vyjmutí“ a do písmene b) byla 

doplněna slova „nebo v režimu vyjmutí“. 
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MPSV K § 3 odst. 3 Požadujeme minimálně v důvodové zprávě uvést, kdy může nastat ukončení reálné 

možnosti použití dotace na řešení povodňových škod. Kdo to bude posuzovat? Jak 

bude poskytovatel komentovat ve vztahu k rozpočtovému systému (RISRE), pokud 

neobdrží od příjemce žádné podklady. Požadujeme rovněž upřesnit, zda příjemce má 

dotaci vypořádávat průběžně každý rok vždy ve vyčerpané částce bez povinnosti 

jakékoliv vratky, nebo zřejmě až jednorázově v případě, pokud by došel k závěru, že jí 

již nemůže použít. Zřejmě by bylo žádoucí za slovo „vyčerpány" (v předkladatelem 

navržené terminologii tabulek by se mělo spíše používat slova „skutečně použity") 

doplnit slova „v plné výši". 

Vyhláška o finančním vypořádání neupravuje poskytování dotací. Ustanovení § 3 odst. 

3 a § 12 vychází za zákona o státním rozpočtu, kde se uvádí, že prostředky státního 

rozpočtu byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 

382/2009 Sb. Upřesnění postupu není nutné, vzhledem k tomu, že v § 12 je uvedeno 

„do 5. února následujícího roku po vyčerpání dotací nebo po ukončení možnosti užití 

těchto dotací“. 

MPSV K § 3 odst. 4 Dle našeho názoru by se mělo převádět přímo, nikoliv prostřednictvím správce 

kapitoly. Prostředky do rezervního fondu rovněž nebyly převáděny prostřednictvím 

správce kapitoly. 

Finanční vypořádání rezervního fondu jde na ministerstvo financí standardní cestou 

prostřednictvím správce kapitoly.  

MPSV K § 3 odst. 5 Toto ustanovení je potřebné upravit způsobem, aby zahrnovalo rovněž ex-post dotace i 

v případě úhrady faktury ze strany poskytovatele dotace (v případě programové 

financování), tzn., že příjemce neprovádí a neúčtuje ani výdaj (hradí poskytovatel) ani 

náklad (vznikne až při odpisech majetku). 

V odstavci 5 (včetně dalších příloh) chybí vysvětlení pojmu „dotace, která byla ex post 

poskytnuta jen z části“. 

Pokud příjemce nemá příjem dotace a výdej má poskytovatel, v tom případě se dle 

našeho názoru nejedná o dotaci.  Věta „dotace, která byla ex post poskytnuta jen z 

části“ byla upravena na: „to neplatí pro dotaci částečně poskytnutou ex ante a částečně 

poskytnutou ex post, v takovém případě se vypořádá celá dotace bez ohledu na způsob 

poskytnutí.“ 

MPSV K § 4 odst. 

1písm. c) 

Toto ustanovení správně obsahuje terminologii spolufinancování a předfinancování, 

což ovšem v předchozích ustanoveních není a pod pojmem spolufinancování může být 

chápán evropský podíl. Požadujeme sjednotit jednotným způsobem v rozsahu 

vyhlášky jako celku. 

V návrhu vyhlášky je tato problematika sjednocena, spolufinancování a 

předfinancování se týká vyplňování tabulek příloh typu B. K uvedenému upřesnění 

předkladatel přistoupil z toho důvodu, aby bylo naprosto zřejmé, že přílohy typu B 

obsahují jak EU část, tak SR část.  

MPSV K § 4 odst. 3 Skupiny příjemců je nezbytné jednoznačně vymezit ze strany předkladatele 

rozpočtovou skladbou (druhové třídění), a to i s ohledem na možné kontroly na 

rozpočtový systém. Případně položkové třídění přímo zahrnout do tabulek bez 

agregace na skupiny příjemců. 

Tato připomínka MPSV již byla vznesena výše u § 2 odst. 6. Předkladatel tomuto 

návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že skupiny příjemců vycházejí z rozpočtové 

skladby a zhruba odpovídají podseskupení položek, taxativní výčet položek není 

vhodný.  

MPSV K § 4 odst. 3 

písm. h) 

Upozorňujeme na naprosto nejasné postavení této skupiny (ostatní příjemci) i s 

ohledem na důvodovou zprávu, kde je uvedeno, že by se mělo jednat o příjemce v 

programovém financování (k § 2 odst. 3), což by bylo systémově nesmyslné, protože i 

v tomto případě se musí sledovat podle právní formy příjemce, nebo příjemce 

nezařaditelné (k § 4 odst. 3). Logiku, že nevychází z rozpočtové skladby, je nutné 

odmítnout, protože každý výdaj musí být vykázán v rozpočtové skladbě, tj. pro 

kategorii „ostatní příjemci“ buď vůbec není prostor, nebo musí být vymezeny 

rozpočtové položky (transferové), které mají zahrnovat; možná by se mohlo využít pro 

OSS a vypořádání jejich rezervních fondů (RF), které ale patří pod písm. d). 

Skupina „ostatní příjemci“ je pojistka, aby se při případných budoucích změnách 

legislativy vždy příjemce našel a nedošlo by k situaci, kdy by nemohl řádně vypořádat. 

Nejedná se pouze o příjemce v programovém financování, tyto údaje jsou součástí 

vyplňovaných údajů. Ve stávající vyhlášce tato problematika nebyla řešena formou 

příloh. Tato skupina nevychází z rozpočtové skladby, tzn., že není odvozena od 

podseskupení položek, ale může vzniknout různými položkami, které v jiných 

skupinách příjemců nejsou zahrnuty.  

 

MPSV K § 4 odst. 5 Předkladatel vyhlášky z tohoto důvodu musí vymezit konkrétní zařazení 

prostřednictvím rozpočtové skladby (viz i připomínka k odst. 3). Potřebné omezit 

možný rozsah této kontroly tak, aby se kontroloval zřejmě pouze sloupec s 

poskytnutými prostředky (z úrovně poskytovatele), nikoliv další sloupce tabulek. 

Nezbytné zohlednit víceleté projekty, kdy rozpočtový systém zahrnuje údaje pouze 

roční. Rozpočtový systém rovněž obsahuje údaje o veškerých transferech, nikoliv 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že skupiny příjemců 

vycházejí z rozpočtové skladby a zhruba odpovídají podseskupení položek, taxativní 

výčet položek není vhodný. Údaje se zkontrolují součtem položek, které patří do 

jednotlivých skupin příjemců. Rozsah kontroly byl upraven tak, že mezi slova „údaje 

porovná“ bylo vloženo „o čerpání“. Příslušní zaměstnanci provádějící finanční 

vypořádání pracují pouze s údaji, které obdrží v souladu s vyhláškou o finančním 
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pouze dotace a návratné finanční výpomoci. Toto vše je žádoucí promítnout přímo do 

vyhlášky, kdy upozorňujeme, že MF má k dispozici i další údaje o dotacích v jím 

spravovaných informačních systémech (ISPROFIN - EDS/SMVS, CEDR, Monit7+, 

apod.), se kterými by bylo vhodné rovněž pracovat.     

vypořádání. 

 

MPSV K § 4 odst. 7 Například i v souvislosti s tímto ustanovením opět upozorňujeme na potřebu vypuštění 

příspěvků (příspěvky na provoz), naopak není obsaženo vypořádání rezervních fondů 

OSS. 

Za slovo „příspěvků“ byla doplněna slova „na provoz a rezervních fondů“. 

MPSV K § 5 odst. 1 

písm. a) bodu 1 

Požadujeme slovo „předepsanou" nahradit slovem „vyčíslenou", protože částku k 

vrácení standardně nikdo nepředepisuje, ale je vyčíslena ve vazbě na odpovídající 

právní akt. Částku spočítanou vzorcem k poslednímu sloupci příslušných tabulek nelze 

považovat za předepsanou. Nahrazení slova „předepsaná" platí pro celé znění vyhlášky 

včetně tabulek v přílohách a pokynům k nim. 

Vratka vychází z údajů v tabulkách finančního vypořádání, které jsou vyplněny 

příjemcem. Předpis vratky je částka, která je rozdílem mezi skutečně čerpanými a 

skutečně použitými prostředky a má být odvedena v rámci finančního vypořádání. 

V ideálním případě je tento předpis dodržen a vratka je odvedena ve stejné částce jako 

předpis. 

Předkladatel požadavku nevyhoví, protože se nedomnívá, že by byl použitý termín 

matoucí. 

MPSV K § 5 odst. 1 

písm. b) 

Zásadně nesouhlasíme s takto stanovenou povinností, protože správce kapitoly 

nemůže rekapitulovat vratky za vypořádání, které neprovádí (například při vypořádání 

Všeobecné pokladní správy nebo Národního fondu). Správce kapitoly nemůže 

rekapitulovat údaje, které nemá k dispozici. 

Je zřejmé, že správce kapitoly bude provádět rekapitulaci za své finanční vypořádání, 

nikoli za všechny poskytovatele. Rekapitulace je univerzální tabulka, která slouží pro 

všechny poskytovatele, ale kde budou vyplněny jen údaje, pro které má určitý 

poskytovatel naplnění.   

MPSV K § 5 odst. 1 

písm. b) bodu 1 

V rámci tohoto ustanovení je uvažováno i s vypořádáním RF OSS, ale takovým 

způsobem, že stojí mimo výčet subjektů (skupin příjemců), což není správně. 

Povodňové škody rovněž nedoporučujeme vykazovat samostatně, protože se mění 

charakter náhledu podle skupin příjemců na náhled, na jaký účel byly prostředky 

určeny (například EU prostředky z tohoto pohledu také nejsou uvedeny samostatně). 

Tento postup je v souladu se záměrem předkladatele, skupiny příjemců jsou 

vyjmenovány s ohledem na kontrolu v rozpočtovém systému, rekapitulace vratek 

slouží pro poskytovatele, aby měli přehledným způsobem zrekapitulovány vratky a 

nemuseli je obtížně popisovat, záměrem byl vyšší komfort pro poskytovatele.  

MPSV K § 5 odst. 1 

písm. b) bodu 2 

Mělo by být upraveno takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že je myšlen jeden účet 

MF určený pro vypořádání správců kapitol. 

Není myšlen jeden účet MF vzhledem k tomu, že státní finanční aktiva i Národní fond 

mají vlastí účty. 

MPSV K § 5 odst. 1 

písm. c) 

Požadujeme tuto povinnost včetně příslušné tabulky zrušit a do vyhlášky nezahrnovat. 

Ex-post poskytované dotace nemusejí být sledovány na úrovni výdajů v 

ekonomických informačních systémech, aby bylo možné rekapitulaci vyplnit, navíc z 

pozice kapitoly, pokud je poskytovatelem jiná OSS. Účetně je odlišeno účtování ex-

ante a ex-post transferu, ale nemusí být sledováno ve výdajích, protože rozpočtová 

skladba logiku tohoto třídění nepožaduje. Vyhláška má zahrnovat údaje o dotacích, 

které se finančně vypořádávají, nikoliv o něčem, co se finančně nevypořádává. 

Formálně ve znění tohoto odstavce myšlen odkaz na § 4 odst. 3 (nikoliv 5). 

Uvedenou povinnost předkladatel nezruší vzhledem k tomu, že je to informace, která 

je nutná pro kontrolu na rozpočtový systém. Dotace poskytnuté ex post jsou u správce 

kapitoly na příslušné výdajové položce, a pokud budou poskytnuty a nebudou součástí 

příloh, je nutné je odečíst. Podle vyhlášky se vypořádává dotace a nerozlišuje, jakým 

způsobem jsou poskytnuty, pouze uvádí, že dotace poskytnuté způsobem ex post se 

považují za vypořádané. 

MPSV K § 5 odst. 2 Požadujeme zúžit navržené znění ve smyslu „společně s vratkou“, protože takto by 

mělo být komentováno vše, co bylo MF za celé období převedeno. 

§ 5 odst. 2 byl upraven: „Součástí komentáře podle § 2 odst. 1 je vyčíslení a popis 

vratek, které byly odvedeny společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním 

na účty ministerstva nad rámec finančního vypořádání roku, za nějž se finanční 

vypořádání provádí, a další skutečnosti, které souvisejí s doplatkem dotace ze státního 

rozpočtu podle zvláštního zákona.“ 

MPSV K § 6 odst. 2 Požadujeme vypustit slovo „zároveň“ a ponechat pouze termín. Platí i pro následující 

obdobná ustanovení v návrhu vyhlášky. 

Předkladatel požadavku nevyhoví. Slovo „zároveň“ znamená ve stejném čase, 

v případě vyhlášky ve stejné lhůtě, v textu vyhlášky je slovo „zároveň" používáno k 
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předání souhrnu, komentáře a převedení vratek. 

MPSV K § 6 odst. 3 

písm. b) 

Upozorňujeme, že finanční vypořádání, jak správně zůstává vymezeno, je procesem, 

který má na sebe navazující kroky. Souhrn má tedy vycházet z předložených přehledů, 

tj. nelze z pozice zřizovatele jednostranně upravovat (například na rozpočtový systém). 

Pokud by MF tyto jednostranné zásahy požadovalo, musí upravit logiku procesu 

finančního vypořádání. V opačném případě zřizovatel musí vycházet z údajů, které 

obdržel oficiálně do stanoveného termínu od státních příspěvkových organizací (tato 

logika platí pro všechna vypořádání i v dalších paragrafech). Toto je podstatné z titulu 

opravy chyb nebo neprovedení vypořádání všemi příjemci (není případ příspěvkových 

organizací, které standardně provádějí finanční vypořádání alespoň v kapitole MPSV, 

jak mají, ale jiných příjemců) vzhledem ke krátkým termínům, tj. nepodaří se zajistit 

náprava podle písm. a). 

Finanční vypořádání je procesem, který na sebe navazuje, přesto nelze souhlasit 

s tvrzením, že souhrn vychází automaticky z předložených přehledů. Poskytovatel 

musí zajistit soulad mezi výší poskytnuté dotace/NFV a výší vypořádané dotace/NFV 

příjemcem.  Poskytovatel dotace/NFV má informace o tom, komu a v jaké výši byla 

dotace/NFV jeho prostřednictvím poskytnuta, v souladu s povinnostmi řádného 

hospodáře kontroluje nakládání s prostředky státního rozpočtu a má pravomoc vyzvat 

příjemce dotace k nápravě a opravě podkladů finančního vypořádání. Lze souhlasit 

s tím, že souhrn nelze upravovat na rozpočtový systém, § 4 odst. 5 hovoří o tom, že 

případné odchylky správce kapitoly řádně popíše v komentáři.  

 

MPSV K § 6 odst. 4 I v tomto případě požadujeme vypustit slovo „zároveň“ (bude platit všude u dalších 

obdobných ustanovení). Nadále zůstávají nerozlišeny případné vratky do Národního 

fondu, přičemž odst. 1 písm. b) počítá i s EU projekty, což je z pohledu správce 

kapitoly samozřejmě jednodušší. Slova „ministerstvu souhrn a komentář vedoucím 

organizační složky státu" požadujeme raději upravit tak, že například paní ministryně 

nepodepisuje souhrn a komentář, ale finanční vypořádání za příslušný rok složené ze 

souhrnů a komentáře (opět platí i v dalších obdobných ustanoveních). 

Předkladatel požadavku nevyhoví. Slovo „zároveň“ znamená ve stejném čase, 

v případě vyhlášky ve stejné lhůtě, v textu vyhlášky je slovo „zároveň" je používáno k 

předání souhrnu, komentáře a převedení vratek. Národní fond nezřizuje státní 

příspěvkové organizace. Slova „ministerstvu souhrn a komentář vedoucím organizační 

složky státu" předkladatel ponechá v původním znění s tím, že je zažitou praxí, že 

vedoucí organizační složky státu nebo pověřený zaměstnanec podepíše průvodní dopis 

k finančnímu vypořádání.  

MPSV K § 7 odst. 3 Požadujeme upřesnit příklad, protože u státní příspěvkové organizace by nemělo v 

případě prostředků poskytovaných z kapitol státního rozpočtu vůbec nastat (veškeré 

prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele) a u příspěvkových 

organizací územních celků po novelizaci rozpočtové skladby (viz obsahové vymezení 

seskupení položek 52 ve vyhlášce č. 323/2002 Sb.) také nikoliv, protože například 

ministerstvo poskytne dotaci obci, která ji přijme a jako svůj výdaj (minimálně 

rozpočtově, což je podstatné hledisko pro vypořádací vyhlášku, je v postavení 

poskytovatele) poskytne svojí příspěvkové organizaci. Příklad ve zvláštní části 

důvodové zprávy k tomuto bodu je tedy nejasný, obdobně příklad k příloze č. 3. I v 

návaznosti na další odstavce tohoto paragrafu a ve vazbě na § 8 požadujeme konkrétně 

ze strany předkladatele návrhu vyhlášky upravit postup finančního vypořádání 

příspěvkových organizací zřízených ÚSC tak, aby byl v souladu s požadovaným 

postupem pro poskytování transferů. 

Příklad je v případě státních příspěvkových organizací v odůvodnění správně. 

Uvedený příklad nastane, pokud je státní příspěvková organizace 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. § 7 odst. 3 upravuje pouze informační povinnost o této 

skutečnosti zřizovateli. U příspěvkových organizací územních samosprávných celků je 

situace stejná, pokud je 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.  

MPSV K § 8 Ve vazbě na § 7 požadujeme upřesnit, kdy se má postupovat podle § 8 a kdy podle § 7 

(u příspěvkových organizací ÚSC zřejmě nikdy). Postup poskytování transferů je 

popsán v rámci připomínky k vymezení pojmu příjemce výše, protože ten je zde zcela 

podstatný, navíc v případě, kdy MF požaduje posílit vazbu na rozpočtový systém. 

Rozpočtově mohou nastat v zásadě dva případy vypořádání – příspěvkové organizace 

s rozpočtem svého zřizovatele (kraj, obec) a kraje nebo obce se státním rozpočtem, ze 

kterého obdržel dotaci pro svoji příspěvkovou organizaci. Veškeré dotace by měly 

plynout přes kraj, pokud tedy výslovně zvláštní zákon nestanoví jinak. Kraj může plnit 

dvojí roli při poskytování prostředků – 1) zprostředkovatele, kdy o dotaci sám 

§ 7 upravuje postup pro příjemce, kteří dostali dotaci od jednotlivých kapitol přímo, 

bez prostřednictví kraje (tedy i PO ÚSC, pokud dostali dotaci přímo na základě 

zvláštního zákona). § 8 upravuje postup pro příjemce, kteří dostali dotaci od 

jednotlivých kapitol prostřednictvím kraje (PO ÚSC zde nemůže být, protože přes kraj 

dostane dotaci do rozpočtu obec). 
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nerozhoduje, ale pouze přeposílá, 2) příjemce například od ministerstva a 

poskytovatele ze svého rozpočtu dalším příjemcům na základě svých rozhodnutí 

(oboje může být odůvodněno § 19 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech a mělo by 

se oddělit i v procesu vypořádání). 

MPSV K § 10 odst. 1 Za slova „nebo návratná finanční výpomoc" doporučujeme doplnit slovo „přímo". 

Smyslem této úpravy je upřesnit, že se jedná o dotace poskytnuté z kapitoly 

Všeobecná pokladní správa, nikoliv o dotace poskytnuté jinou kapitolou státního 

rozpočtu, které byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa rozpočtovým opatřením 

převedeny prostředky. 

Návrhu předkladatel nevyhoví. Z návětí je zřejmé, že jsou dotace poskytnuté příjemci 

přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Nejedná se o dotace poskytnuté jinou 

kapitolou státního rozpočtu, které byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

rozpočtovým opatřením převedeny prostředky. Rozpočtové opatření nemá s finančním 

vypořádáním nic společného.  

MPSV K § 11 Upozorňujeme, že toto ustanovení se týká pouze prostředků přímo vázaných na 

Národní fond, tj. poskytnutých jako mimorozpočtové a vypořádané jako 

mimorozpočtové, protože Národní fond není součástí státního rozpočtu. Nezahrnuje 

prostředky předfinancované ve státním rozpočtu, jejichž vypořádání podrobnějším 

způsobem v zásadě neupravuje. 

Ministerstvo jako poskytovatel dotací z Národního fondu poskytuje dotace přímo 

příjemcům.  

MPSV K § 12 Může existovat nějaká vazba na programové financování vzhledem k charakteru 

výdajů? Pokud má být vykazováno prostřednictvím samostatné tabulky, tak u všech 

předchozích vzorů tabulek by mělo být uvedeno, že tiskopisy A neobsahují nejenom 

EU projekty, ale i prostředky na povodňové škody. 

Tuto eventualitu předkladatel připouští.  S výjimkou prostředků na povodňové škody 

předkladatel pamatuje v § 2 odst. 8, kde je uvedeno: „pokud není stanoveno jinak“. 

MPSV K § 13 odst. 2 Upozorňujeme, že OSS nemusí mít zřizovatele, ale může být zřízena ze zákona. Vztah 

by měl být tedy upraven ke správci kapitoly (i v odst. 3 a 4). 

S ohledem na upozornění předkladatel doplnil vedle zřizovatele i správce kapitoly.  

MPSV K § 14 písm. c) Na závěr tohoto písmena je potřebné za slova „státních finančních aktiv" doplnit slova 

„a na účtu Národního fondu". 

Upraveno dle požadavku. 

MPSV K § 15 odst. 1 

písm. a) 

Požadujeme upřesnit, jak jde opravit vstupem do procesu finančního vypořádání až na 

konci, resp. odlišit, kdy opravy chyb provést lze a kdy nikoliv. Provedení oprav 

nebude možné vždy zajistit neodkladně. Dále požadujeme ujasnit, jak opravit finanční 

vypořádání, aby nebyla požadována jeho celá výměna (například podáním 

Dodatečného finančního vypořádání, výměna chybných stránek, apod.). 

Lhůty jsou pro jednotlivé úrovně zpracovatelů stanoveny v paragrafovém znění 

vyhlášky. V rámci těchto lhůt je třeba provést veškeré úkony požadované vyhláškou, 

tj. i zajištění nápravy. Vyhláška není metodický pokyn a nemůže upravovat 

problematiku nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním vypořádání. 

MPSV K § 15 odst. 2 Ve znění tohoto odstavce má být místo „a" uvedeno spíše „až". Předkladatel názor MPSV nesdílí.  

MPSV K § 16 Tato vyhláška se poprvé použije při finančním vypořádání za rok 2015. K tomu 

požadujeme doplnit přechodná ustanovení ve smyslu, že již vypořádané dotace podle 

stávající vyhlášky se považují za vypořádané i podle navržené vyhlášky, že se nemusí 

upravovat právní akty, které obsahují odkazy na stávající vyhlášku (č. 52/2008 Sb.), a 

že správce kapitoly nemusí vyplnit všechny nově požadované přílohy, pokud k nim 

nemá podklady (z důvodu pozdního vydání vyhlášky), což okomentuje. Alternativně 

raději doporučujeme ponechat účinnost až pro rok 2016, tj. pro finanční vypořádání za 

tento rok.  

V případě projektů OP LZZ dochází k ukončování programu a ukončování všech 

realizovaných projektů v roce 2015. Významná část příjemců ukončených projektů v 

souladu s platnou vyhláškou č. 52/2008 Sb. již předložila formulář k finančnímu 

vypořádání poskytovateli v průběhu roku 2015 a velký počet příjemců jej ještě do 

Stávající vyhláška již nepředstavuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 

relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. Nereflektuje změny 

provedené v oblasti legislativy od roku 2008, dále změny v platných účtech pro odvod 

vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního 

vypořádání. 

Vzhledem k tomu, 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, z pohledu 

předkladatele nic nebrání použít novou vyhlášku již při finančním vypořádání za rok 

2015.  

K úpravě právních aktů sdělujeme, že vzhledem k nadřazenosti prováděcího právního 
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konce roku předloží. Je nepřijatelné (časově, administrativně, personálně) na začátku 

roku 2016 žádat všechny příjemce, kteří finanční vypořádání již předložili v průběhu 

roku 2015, aby jej předložili znovu na nových formulářích, a znovu vše zkontrolovat 

(je nutné vzít v potaz i možný zánik některých příjemců v časovém mezidobí apod.).  

Pokud nebude vyhověno 1. obecné připomínce, žádáme o doplnění vyhlášky tak, že 

příjemci, kteří v průběhu roku 2015 předložili finanční vypořádání v souladu s 

vyhláškou č. 52/2008 Sb., již nemusí vypořádání předkládat dle nové vyhlášky. 

Souhrny budou předloženy dle platných příloh nové vyhlášky. 

předpisu nad rozhodnutím o poskytnutí dotace není úprava nutná. Pokud příjemci již 

předložili finanční vypořádání podle stávající vyhlášky, tj. platné vyhlášky a před 

dokončením procesu finančního vypořádání se bude postupovat podle nové vyhlášky, 

není třeba, aby předkládali nové formuláře, vzhledem k tomu, že povinnost splnili 

podle platné vyhlášky. Správce kapitoly odevzdá formuláře finančního vypořádání 

podle nové vyhlášky. 

MPSV K odůvodnění 

vyhlášky 

Upozorňujeme, že součástí návrhu vyhlášky je odůvodnění nikoliv důvodová zpráva 

(viz čl. 16 odst. 4. Legislativních pravidel vlády). 

Opraveno. 

MPSV K obecné části 

K bodu 2 

Máme výhrady k odstavci „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 budou nově o 

dotacích poskytovatelům sociálních služeb rozhodovat jednotlivé kraje. Finanční tok 

dotací bude probíhat tak, že poskytovatelem dotace bude MPSV a příjemcem budou 

jednotlivé kraje. Kraje budou prostředky dále alokovat 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“.“  K tomu 

sdělujeme, že v oblasti sociálních služeb došlo k úpravě (sice podstatné) ale pouze 

části a i nadále jsou poskytovány i dotace na sociální služby, u kterých kraj plní roli 

zprostředkovatele. Vypuštění kategorie ovšem nerozporujeme. 

Informaci o tom, že budou i nadále poskytovány dotace na sociální služby, u kterých 

kraj plní roli zprostředkovatele, jsme od příslušného odboru MF nedostali. Nicméně v 

návrhu vyhlášky o finančním vypořádání takto poskytnutých dotací nic nebrání, 

vzhledem k tomu, že je upraven tok dotací prostřednictvím kraje. 

MPSV Ke zvláštní 

části  

K § 7 

V odstavci „Příjemce předloží podklady pro finanční vypořádání poskytovateli a podle 

toho, zda je poskytovatel současně správcem kapitoly nebo nikoliv (poskytovatel, 

který není současně správcem kapitoly, může být např. Úřad práce), …V případě 

příspěvkových organizací je navržena povinnost předkládat svému zřizovateli k 

informaci kopii podkladů předávaných poskytovateli." požadujeme vypustit příklad v 

závorce, protože Úřad práce, ačkoliv je uveden v § 14 odst. 2, prakticky finanční 

vypořádání podle této vyhlášky neprovádí. 

Přesto, že Úřad práce byl uveden jen jako příklad pro poskytovatele, který není 

současně správcem kapitoly, požadavku bylo vyhověno. 

MPSV Ke zvláštní 

části  

K § 8 

V odstavci „Příjemce předloží podklady pro finanční vypořádání kraji, v jehož 

správním obvodu se nachází a jehož prostřednictvím prostředky státního rozpočtu 

obdržel… Zde je třeba rozlišit, zda je poskytovatel současně správcem kapitoly nebo 

nikoliv (poskytovatel, který není současně správcem kapitoly, může být např. Úřad 

práce). Podklady …vratky." je opět třeba vypustit příklad k Úřadu práce. 

Přesto, že Úřad práce byl uveden jen jako příklad pro poskytovatele, který není 

současně správcem kapitoly, požadavku bylo vyhověno. 

MPSV K přílohám 

Obecné 

připomínky 

1. Doporučujeme nahradit termín „ukazatel" vhodnějším termínem. 

2. Doporučujeme prokřížkovat nerelevantní buňky, např. v tabulce 1A u příspěvku na 

provoz číslo akce EDS, příp. jiným způsobem označit, že buňka nemůže obsahovat 

žádný údaj. 

3. Doporučujeme ve sloupcích nazvaných „Skutečně čerpáno k 31. 12. 2…" nahradit 

slovo „čerpáno" slovem „poskytnuto", protože takto odpovídá běžně používané 

terminologii, i když se změní dosavadní logika vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

Není navržen termín, který je pro připomínkové místo vhodnější. Křížkováním 

předkladatel přílohy upravovat nebude. 

Souhlasíme, že „poskytnuto“ by bylo vhodnější, ale s ohledem na to, že v platné 

vyhlášce byl sloupec „poskytnuto“ údajem z rozhodnutí, vedlo by to k nepochopení.  
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MPSV K přílohám 

K přílohám č. 1 

– 13, sloupec 1 

„skutečně 

čerpáno“ 

Navrhujeme slovo „čerpáno“ zaměnit za „poskytnuto/převedeno“ (viz také obecná 

připomínka), neboť slovo čerpáno evokuje, jaká část dotace byla příjemcem použita na 

účel projektu, ale daný sloupec by měl obsahovat částku poskytnutou/převedenou 

příjemci. Slovo „čerpáno“ spíš odpovídá sloupci 2 (Skutečně použito). 

Ve sloupci „Čerpáno“ nejsou pouze převedené prostředky, částka je snížena o vratky 
provedené v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele/zřizovatele. 

 

MPSV K přílohám 

K příloze č. 12 

U vrácení dotace dle § 14f rozpočtových pravidel by bylo relevantní rozlišit, která část 

je příjmem poskytovatele, a která část je příjmem Národního fondu, ale tomuto 

rozčlenění neodpovídají formuláře pro příjemce. 

Ve sloupci 1 je formální chyba. Název pole doporučujeme upravit z „Předepsaná výše 

vratky“ na „Předepsaná výše vratky“. 

Pro účely finančního vypořádání znamená § 14f to samé jako porušení rozpočtové 

kázně. 

Formální chyba byla opravena, děkujeme za upozornění. 

MPSV K přílohám 

K příloze č. 12 

- Rekapitulace 

vratek (pro 

správce 

kapitoly) 

Do přílohy 12 se promítají data z příloh pro příjemce dotace – zde je nutné 

specifikovat v pokynech, zda se do celkové výše vratky uvádí/neuvádí odvod za 

porušení rozpočtové kázně, zda se uvádí/neuvádí vrácení dotace či její části dle § 14f. 

Dále upozorňujeme, že příjemce dotace nemůže rozlišit, zda EU podíl z vrácené 

dotace dle § 14f rozpočtových pravidel byl zaslán na účet Národního fondu, nebo 

nikoliv. 

Požadujeme, aby příloha 12 zobrazovala výši celkové vratky, dále rozpad na vratku 

pro poskytovatele z finančního vypořádání, vratku dle §14f rozpočtových pravidel s 

rozpadem na příjem pro poskytovatele a Národní fond a výši vratky FÚ (odvod za 

porušení rozpočtové kázně) 

Dále dle § 49 odst. 7 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. může organizační složka státu 

kompenzovat výdaje přijatými příjmy, jen jde-li o písm. a) prostředky vydané z 

rozpočtu a v tomtéž rozpočtovém roce do rozpočtu vrácené. Pokud příjemce vrátí 

poskytnutou zálohu ve stejném rozpočtovém roce, co mu byla vyplacena (např. z 

důvodu předčasného ukončení realizace projektu), může být vrácena na výdajový účet, 

nikoliv na účet cizích prostředků (následně na příjmový účet). V důsledku aplikace § 

49 odst. 7 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. v příloze č. 12 ve sloupci 2 bude o tyto 

vrácené prostředky částka nižší a bude vznikat rozdíl. Původní příloha č. 12 s 

variantou vrácení na výdajový účet pracovala. Žádáme o stanovisko, že si je 

předkladatel vyhlášky vědom aplikace § 49 odst. 7 písm. a) v praxi (tj. že prostředky 

mohou být prostředky vráceny i na výdajový účet) a že když se prostředky vrácené na 

výdajový účet promítnou do sloupce Rozdíl, že je to tak v pořádku. Žádáme o 

zohlednění v textu této přílohy vyhlášky. 

Rekapitulaci vypracuje správce kapitoly a shrne v ní vratky, které v rámci finančního 

vypořádání převádí z účtu cizích prostředků na účty ministerstva. K § 14f viz 

vypořádání předchozí připomínky. Rekapitulace vratek slouží pro potřeby 

poskytovatele tím, že má usnadněnou formu komentáře a pro ministerstvo tím, že má 

přehledně předložené (podle příjemců) vratky. Sloupec 2 má informovat ministerstvo, 

že správce kapitoly odvedl příslušnou částku na příjmový účet ministerstva. 

K ostatním připomínkám sdělujeme, že již v úvodu vypořádání této připomínky je 

uvedeno, k čemu rekapitulace slouží.  

MPSV K příloze č. 13 

- Rekapitulace 

dotací ex post 

poskytnutých z 

prostředků 

České 

republiky 

Chybí vysvětlení, zda se v příloze uvádí pouze SR podíl. Žádáme o upřesnění. V příloze 13 se neuvádí dotace ex post poskytnuté na projekty spolufinancované 

z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, tedy ani SR část, 

která patří na přílohy typu B. V příloze 13 se uvádí pouze dotace ex post poskytnuté 

pouze z prostředků České republiky (které se vypořádávají ročně, tj. na přílohách typu 

A). Rekapitulace dotací poskytnutých ex post umožní ministerstvu kontrolu těchto 

poskytnutých dotací na rozpočtový systém.  

 

MPSV K příloze č. 14 Žádáme všude u sloupce 1 upřesnit, že se jedná o celkový „kumulativní“ objem Vzhledem k tomu, že se sloupec 1 dle pokynů vyplňuje ke stavu k 31.12…., je zřejmé, 
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- Pokyny ke 

zpracování 

dotace. že se jedná o kumulativní objem dotace.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 1, sl. d) 

Za slova „návratných finančních výpomocí poskytnutých" požadujeme doplnit slovo 

„přímo" ve smyslu, že není poskytováno prostřednictvím jiné kapitoly státního 

rozpočtu, která obdržela prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

rozpočtovým opatřením. Platí i u dalších obdobných formulací. 

Návrhu předkladatel nevyhoví. Z návětí je zřejmé, že jsou dotace poskytnuté příjemci 

přímo z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Nejedná se o dotace poskytnuté jinou 

kapitolou státního rozpočtu, které byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

rozpočtovým opatřením převedeny prostředky. Rozpočtové opatření nemá s finančním 

vypořádáním nic společného. 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 1, sl. 3 

I v tomto případě upozorňujeme, že příspěvek na provoz se standardně nevrací a v 

případě „úspory" vylepšuje hospodářský výsledek státní příspěvkové organizace. 

U příspěvkových organizací je příspěvek na provoz vztahem se státním rozpočtem, 

který má být podle § 75 rozpočtových pravidel vypořádán. 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 5 a 6 

K odkazu pod č. 1 jsou uvedena slova „rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je 

ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)". V těchto částech už ovšem 

není zřejmý smysl uvedení závorky, protože by již neměly obsahovat údaje o 

příspěvkových organizacích. 

Příloha č. 14, pokyn 5 a 6 byl upraven. 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 5, sl. 1 

Je uvedeno „uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená 

poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na účet příjemce k 31. 12. 2…". 

Jedná se tedy o částku, kterou poskytovatel vykázal v rozpočtovém systému jako 

poskytnutou bez ohledu na skutečnost, zda ji skutečně obdržel příjemce či z nějakého 

důvodu je součástí rozpočtu kraje (jakožto prostředníka, nikoliv příjemce-

poskytovatele), což může být podstatné pro stanovení vzorce výpočtu vratky. 

Jedná se o částku, kterou poskytovatel vykázal v rozpočtovém systému jako 

poskytnutou. Není žádný důvod, aby se dotace stala součástí rozpočtu kraje, když je 

poskytována příjemci prostřednictvím kraje.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 5, sl. 4 

Je uvedeno „uvádí se předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při 

finančním vypořádání". Výpočet musí být upraven tak, aby vyšla částka vratky 

(předpokládá se, že kraj celou částku přeposlal, protože jinak vzorec nevyjde). 

Předkladatel nepředpokládá, že je s výpočtem vratky nějak manipulováno a že jsou 

dotace poskytovány v rozporu s platnými zákony České republiky. Z čeho vyplývá 

oprávnění kraje nepřeposlat celou dotaci příjemci (obci)? 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 6, sl. a) 

Pod písm. b) jsou vymezeni „ostatní příjemci“ odlišně oproti termínu, který je 

vymezen vyhláškou (v rámci rozlišení skupin příjemců) a který může zahrnovat 

například neziskovou organizaci, pokud jí je z nějakého důvodu (zvláštní zákon) 

poskytnuta dotace prostřednictvím kraje. Požadujeme jeden termín používat totožně ve 

všech ustanoveních vyhlášky. 

Skupina „ostatní příjemci“ je pojistka, aby se při případných budoucích změnách 

legislativy vždy příjemce našel a nedošlo by k situaci, kdy by nemohl řádně vypořádat. 

Tato skupina je ze stejného důvodu i v příloze č. 4. 

 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 8, sl. a) 

Pokud nebude vícero dotačních programů na povodňové škody, tak v této podobě 

nebude mít smysl. 

Předkladatel je toho názoru, že tento pokyn je na místě.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 8, sl. b) 

Smysl bude mít pouze v případě, pokud povodňové škody budou moci být zahrnuty i 

do programového financování (EDS). 

Vyplňují se pouze relevantní údaje, neznamená to, že pokud akce není v programovém 

financování, že se nevypořádá.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 8, sl. c) 

Nevhodná formulace „vyplní se jen u dotací poskytnutých veřejným rozpočtům 

územní úrovně", neboť dle návrhu vyhlášky by mělo být vyplněno vždy i proto, že 

příjemci by měly být pouze rozpočty územní úrovně. 

Jak již bylo uvedeno, vysvětlivky platí pro všechny přílohy stejně, a proto jsou 

srozumitelně sloupce a řádky popsány. Formulace je dle předkladatele vhodná.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 9 

Je mj. uvedena vysvětlivka „1 rozumí se správce kapitoly". Domníváme se, že i 

tabulky v přílohách č. 9, 10 (pro zpracování souhrnu ze strany MF podle § 14 

vyhlášky) a 11 by zřejmě měly mít i souhrny. Pokud nikoliv, tak například u tabulky v 

příloze č. 11 by bylo vhodné zavést vysvětlivku ve smyslu, že řádek „OSS“ se 

nevyplňuje v souhrnu za kapitolu. 

Předkladatel předpokládá, že lze podle zavedené praxe i ve stávající vyhlášce, kdy 

souhrny u těchto tabulek byly nadbytečné, snadno vypořádat tyto poskytnuté 

prostředky.  
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MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 9, sl. b) 

Opravdu se bude chtít u porušení rozpočtové kázně vykazovat po programech 

EDS/SMVS? 

Vzhledem k tomu, že dotace na programové financování jsou součástí finančního 

vypořádání, je důvod k uvedení čísla programu.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 10, sl. 1 

Ve slovech „uvádí se předepsaná výše vratky, která vyplývá z jednotlivých příloh v 

členění podle konkrétního příjemce" je slovo „konkrétního“ nevhodné, protože se má 

vykazovat vratka za všechny příjemce spadajících do dané kategorie (platí i u dalších 

sloupců níže). 

V příloze č. 14, pokyn 10 bylo slovo „konkrétního“ nahrazeno slovy „podle skupin 

příjemců“. 

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 10, sl. 3 

a 4 

Nelze požadovat po správci kapitoly, jehož prostřednictvím se finanční vypořádání 

neprovádí. Vyplnění sloupců 5 a 6 tedy nelze požadovat v plné míře, ale pouze za 

převáděnou částku na příjmový účet. 

Pouze správce kapitoly ví, kam vratky z finančního vypořádání poslal, zda na účty 

SFA nebo na účet Národního fondu.  

MPSV K příloze č. 14, 

pokyn 11 

Finanční vypořádání má obsahovat údaje o tom, co se vypořádává, nikoliv o tom, co se 

nevypořádává. Doporučujeme celou část zrušit. 

Předkladatel tuto část nezruší. Přesto, že se ex post dotace považují za vypořádané, 

neznamená to, že nebyly poskytnuty. Rekapitulace dotací poskytnutých ex post 

umožní ministerstvu kontrolu těchto poskytnutých dotací na rozpočtový systém a tato 

kontrola je žádoucí.  

MPSV K příloze č. 15 Obsahuje i účet „1978-33025001/0710 Rezervy pro důchodovou reformu (pro 

MPSV)". Požadujeme vypustit tento účet z finančního vypořádání (viz i § 36 odst. 3 

rozpočtových pravidel, který vymezuje tento účet a jeho tvorbu). 

Účet „1978-33025001/0710 Rezervy pro důchodovou reformu (pro MPSV)" byl 

z přílohy č. 15 odstraněn. 

MMR K předkládací 

zprávě 

Předkládací zpráva obsahuje výčet základních změn oproti stávající vyhlášce. Jednou 

z podstatných změn je rovněž úprava vypořádání dotace ze strany Regionálních rad, 

jako příjemce dotace. Tato změna však není v předkládací zprávě uvedena a vzhledem 

ke skutečnosti, že se jedná o zcela novou úpravu, doporučujeme ji zde uvést. 

Doplněno dle požadavku. 

MMR K názvu Upozorňujeme, že u návrhu vyhlášky chybí její zkrácený název „o finančním 

vypořádání“, který je uveden v dalších částech předkládaného materiálu (viz průvodní 

dopis, předkládací zpráva, RIA). Doporučujeme doplnit. 

Doplněno dle upozornění. 

MMR K § 2 odst. 8 

písm. a) 

 

Doporučujeme, aby se finanční vypořádání případných víceletých projektů 

financovaných z dotací ze státního rozpočtu v rámci národních programů řídilo 

zásadou platnou pro projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – tj., aby 

takovéto víceleté projekty z národních programů byly finančně vypořádány k 31. 

prosinci toho roku, v němž bude projekt ukončen. Text písmene a) doporučujeme 

v tomto smyslu upravit. 

Odůvodnění: 

V gesci MMR jsou poskytovány dotace v rámci národních programů. U některých 

programů přichází v úvahu i realizace přesahující jeden kalendářní rok, a tedy i 

financování víceletých projektů. Rozpočtová pravidla dobu trvání projektu neomezují. 

V některých případech nelze ani reálně požadovat, aby realizace projektu byla striktně 

dokončena a dofinancována v rámci jednoho kalendářního roku. 

Státní rozpočet je připravován na příslušný rozpočtový rok, jeho realizace pak probíhá 

v rámci rozpočtového roku. Z tohoto důvodu jsou prostředky státního rozpočtu 

vypořádávány vždy po skončení rozpočtového roku.  

MMR K § 13 odst. 1 V úvodní části textu doporučujeme doplnit komu má organizační složka státu předložit 

do 15. února následujícího roku požadované dokumenty. Zřejmě se jedná o 

zřizovatele, ale text je třeba upřesnit. 

Doplněno dle doporučení. 

MPO K § 2 odst. 4 Do poslední věty ustanovení, které vymezuje obecné principy lhůt pro vrácení 

peněžních prostředků, doporučujeme následující upřesnění poslední věty: „Připadá-li 

Předkladatel v tomto případě vychází ze správního řádu, kde se v § 40 odst. 1 písm. c) 

v případě svátku odkazuje na § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o 
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tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek,….“ ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. 

MPO K § 5 odst. 3 

písm. c) 

Ustanovení popisuje rekapitulaci ex post dotací poskytnutých z prostředků ČR. § 3, 

odst. (5) vymezuje dotace ex post, tj. poskytnuté jak z prostředků ČR, tak 

spolufinancovaných z rozpočtu EU. Pro ucelený přehled a komplexnost navrhujeme 

do rekapitulace zahrnout všechny dotace poskytnuté ex post, tj. v textu § 5, odst. (3), 

pís. c) a v názvu přílohy č. 13 uvést pouze „Rekapitulace dotací ex post“. 

Předkladatel tomuto návrhu nevyhoví vzhledem k tomu, že uvedený návrh je 

v rozporu se záměrem předkladatele.  

MPO K § 5 odst. 3 

písm. c) 

V první větě odkazující na členění podle skupiny příjemců podle § 4, opravit číslo 

odstavce na (3) (v návrhu uvedený chybně odst. 5). 

Opraveno dle připomínky. 

MPO Obecně § 14 až 14 f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, umožňují vratky 

dotací, které nejsou porušením rozpočtové kázně a zároveň nejsou vratkami 

vyplývajícím z finančního vypořádání. U těchto vratek, které jsou vyplaceny v jiném 

roce než vráceny, žádný předpis neurčuje, na jaké účty a v jakých lhůtách mají být 

odvedeny. Doporučujeme pro přehled tento případ doplnit do vyhlášky, přestože se 

vyhlášky přímo netýká. 

Vzhledem k tomu, že vyhláška o finančním vypořádání je vydávána v návaznosti na 

ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb., musí být ustanovení vyhlášky zcela v souladu 

s tímto zmocněním a v intencích rozpočtových pravidel. Předkladatel tedy nemůže 

provést navrhovanou úpravu. Pro účely finančního vypořádání znamená § 14f to samé 

jako porušení rozpočtové kázně. 

 

MS Obecně Doporučujeme dát návrh vyhlášky do souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, podle kterého by v paragrafu nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. 

Předkladatel si je v tomto směru vědom porušení Legislativních pravidel vlády, 

nicméně v zájmu zachování věcné náplně paragrafů, které upravují zásady pro finanční 

vypořádání, trvá na zachování stávajícího stavu. Předkladatel se domnívá, že v této 

podobě jsou zásady zpracovány přehledně.  

Zásady pro finanční vypořádání jsou rozděleny do 4 samostatných paragrafů dle 

věcného obsahu. § 2 upravuje obecné zásady, § 3 upravuje zásady pro výjimky, tj. pro 

případy, kdy nelze postupovat podle ustanovení § 2, v rámci § 4 jsou upraveny zásady 

pro zpracování tabulek dle vzorů v přílohách vyhlášky tak, aby byl zachován jednotný 

postup, a § 5 stanoví zásady pro zpracování komentáře k finančnímu vypořádání. 

MS K § 2 odst. 12 Z dotčeného ustanovení není zřejmé komu a kam má správce kapitoly příslušné 

materiály předat. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme dotčené ustanovení o tuto informaci doplnit. 

V § 2 odst. 12 bylo doplněno „… předá ministerstvu tabulky …“ 

MS K poznámkám 

pod čarou 

Doporučujeme dát poznámky pod čarou č. 1, 2 a 4 do souladu s čl. 47 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády, podle kterého text poznámky pod čarou končí tečkou. 

Upraveno dle doporučení. 

MŠMT Obecně Požadujeme zapracovat, zejména do příloh upravujících finanční vypořádání, 

nevyplacení dotace nebo její části podle § 14e rozpočtových pravidel a vrácení dotace 

nebo její části podle § 14f rozpočtových pravidel. 

Částky nevyplacené a částky vrácené by měly být podle našeho názoru zahrnuty do 

finančního vypořádání tak, aby finanční vypořádání respektovalo skutečnost, že tyto 

částky byly ve skutečnosti z dotace použité (tzn. jsou automaticky z povahy věci 

zahrnuty do sloupce „skutečně použito“), ale v rozporu s podmínkami, přičemž tento 

stav je následně podle § 14e a § 14f řešen nevyplacením odpovídající části dotace nebo 

výzvou k jejímu vrácení. V důsledku toho příjemce, pokud má naplnit rozpočet 

projektu, musí jiné uznatelné výdaje hradit z vlastních zdrojů, resp. vrácení realizuje z 

vlastních zdrojů. Je zároveň nutné předejít situaci, kdy by částky neoprávněně použité 

a zároveň nevyplacené či vrácené byly ve finančním vypořádání zahnuty do částky 

Skutečnost, že poskytovatel nevyplatí příjemci dotaci nebo její část, nemá přímý vliv 

na finanční vypořádání. V rámci finančního vypořádání je důležitá výše dotace 

převedená poskytovatelem na účet příjemce ve sloupci „Skutečně čerpáno“.   

Částky nevyplacené nebo částky vrácené rozhodně nemohou figurovat ve sloupci 

„Skutečně použito“.  

Pro účely finančního vypořádání znamená § 14f to samé jako porušení rozpočtové 

kázně. 
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použité, neboť tím by v případě nedočerpání dotace byly tyto částky obsaženy v částce 

nevyčerpané. To by popíralo smysl sankce a dotace by reálně pokrývala i částky, na 

které příjemce nemá nárok, neboť byly z dotace vydány v rozporu s účelem jejich 

poskytnutí. 

MŠMT Obecně V celé vyhlášce i přílohách požadujeme termín „Předepsaná vratka“ nahradit termínem 

„Vratka dotace při finančním vypořádání“, případně jiným termínem, který bude ve 

vyhlášce současně definován. Termín „předepsaná vratka“ je matoucí pro 

poskytovatele i příjemce a vyvolává dojem, že se jedná o vratku předepsanou 

poskytovatelem dotace. Vratka by však měla vycházet z údajů v tabulkách finančního 

vypořádání, které jsou vyplněny příjemcem (tuto skutečnost lze dovodit ze vzorců 

použitých v tabulkách pro výpočet vratek). 

Vratka skutečně vychází z údajů v tabulkách finančního vypořádání, které jsou 

vyplněny příjemcem. Předpis vratky je částka, která je rozdílem mezi skutečně 

čerpanými a skutečně použitými prostředky a má být odvedena v rámci finančního 

vypořádání. V ideálním případě je tento předpis dodržen a vratka je odvedena ve stejné 

částce jako předpis. 

Předkladatel požadavku nevyhoví, protože se nedomnívá, že by byl použitý termín 

matoucí.  

MŠMT Obecně Požadujeme doplnit do návrhu vyhlášky definici pojmu „Vratka nad rámec“. Pojem 

není běžně používaný a známý. Jako nezbytné vnímáme doplnění definice tohoto 

pojmu i s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2, podle kterého bude uveden v rámci 

finančního vypořádání i popis a vyčíslení vratek nad rámec finančního vypořádání 

roku, za nějž se finanční vypořádání provádí. 

Definice pojmu doplněna nebude.  

MŠMT Obecně Navrhujeme sjednotit používání pojmů „čerpáno“ a „skutečně čerpáno“. V tabulkách 

jsou používány oba pojmy bez bližšího vysvětlení rozdílnosti pojmů z hlediska 

obsahové stránky. K tomu srov. tabulky 7A a 8A s ostatními tabulkami. 

Předkladatel nemůže návrhu vyhovět. Ve sloupci „Skutečně čerpáno…“, je uvedena 

výše příspěvku na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci převedená 

poskytovatelem/zřizovatelem na účet příjemce/státní příspěvkové organizace snížena o 

vratky provedené v průběhu roku. V případě sloupce „Čerpáno…“ tomu tak není. 

Proto byly vytvořeny přílohy č. 7 a 8, kde bylo nutné zpracovat specifika finančního 

vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům 

prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv. Obsah 

sloupců je dostatečně vysvětlen v příloze č. 14, tj. v pokynech ke zpracování 

finančního vypořádání. 

MŠMT Obecně V rámci povinností ukládaných zřizovateli/poskytovateli požadujeme v materiálu 

slova „zajistí nápravu“ nahradit slovy „vyzve k nápravě“. K tomu srov. § 6 odst. 3 

písm. a) a tabulky finančního vypořádání. Vzhledem k tomu, že za tabulku finančního 

vypořádání odpovídá příjemce, poskytovatel ani zřizovatel nemůže zajistit nápravu 

zjištěných nedostatků předložených údajů. Tento může pouze neprodleně vyzvat 

dotčeného příjemce k provedení nápravy či opravy předložených údajů. Nápravu může 

zajistit pouze příjemce. 

Pouze poskytovatel dotace/NFV má informace o tom, komu a v jaké výši byla 

dotace/NFV jeho prostřednictvím poskytnuta a v souladu s povinnostmi řádného 

hospodáře kontroluje nakládání s prostředky státního rozpočtu a má pravomoc u 

příjemce dotace zajistit nápravu. 

Do § 2 odst. 7) bylo doplněno: „Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému 

zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo subjektu, 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel, k odstranění 

nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, 

aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.“ 

 

MŠMT Obecně Požadujeme do textu vyhlášky doplnit postup pro případ, kdy poskytovatel prostředků 

vyzve příjemce k nápravě, ale ten nápravu nezajistí. Zejména požadujeme stanovit 

jednoznačný postup pro vyplnění konkrétních sloupců přílohy v takovém případě. 

Vyhláška v navrhovaném znění tento problém neřeší. Z pohledu vykazování lze toto 

řešit mnoha různými způsoby. Pokud má být tento případ řešen jednotně, měl by být 

takový způsob určen přímo vyhláškou. 

Vyhláška o finančním vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat postup, 

který nemá oporu v právních předpisech.  
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MŠMT Obecně Požadujeme stanovit termín, do kdy je příjemce povinen zajistit nápravu zjištěných 

nedostatků. Absence tohoto termínu způsobuje v praxi problémy. Poskytovatel je na 

jedné straně limitován konečným termínem odevzdání finančního vypořádání a 

provedení odvodu celkové vratky na příjmový účet Ministerstva financí, na straně 

druhé ale nemá dostatečnou oporu právních předpisů pro určení „stopstavu“ pro příjem 

opravných podkladů k finančnímu vypořádání ze strany příjemců. Příjemce splní svou 

povinnost odevzdáním formuláře finančního vypořádání (byť chybně vyplněného) v 

termínu do 15. 2., resp. do 25. 2. Další povinnosti již příjemci vyhláškou stanoveny 

nejsou. 

Do § 2 odst. 7) bylo doplněno: „Příjemce poskytne na výzvu součinnost svému 

zřizovateli, poskytovateli dotace nebo návratné finanční výpomoci nebo subjektu, 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obdržel, k odstranění 

nedostatků v předložených podkladech ve lhůtách určených uvedenými subjekty tak, 

aby tyto dodržely lhůty určené vyhláškou.“ 

MŠMT Obecně Požadujeme posunout termín pro provedení odvodu a předložení souhrnu finančního 

vypořádání Ministerstvu financí z 15.3. na 31.3. následujícího roku. Původní termín 

pro finanční vypořádání byl nastaven v době, kdy nedocházelo k masivní podpoře 

jednotlivých projektů v rámci operačních programů a celý proces finančního 

vypořádání byl tak z pohledu poskytovatele výrazně jednodušší a rychlejší. Vzhledem 

k velkému objemu dat, který musí být v rámci finančního vypořádání kontrolován (cca 

3000 projektů za rok, velké množství formou „průtokových dotací“ přes kraj) a vysoké 

chybovosti na straně příjemců, je dle našeho názoru nezbytné posunout termín 

odevzdání finančního vypořádání Ministerstvu financí. V současném časovém 

nastavení není dostatek prostoru pro zajištění komplexní kontroly a opravy ze strany 

příjemců. Dále rovněž upozorňujeme, že vzhledem k nutnosti podpisu hejtmana v 

případě předložení FV kraje je třeba počítat s určitou časovou prodlevou mezi 

zpracováním opravy ze strany krajského úřadu a odesláním, což celý proces kontrol a 

zpracování finálních sumářů negativně ovlivní. 

Konec lhůty pro provedení odvodu a předložení souhrnu finančního vypořádání 

Ministerstvu financí nelze posunout z 15. 3. na 31. 3. vzhledem k tomu, že by to bylo 

na úkor lhůty určené pro Ministerstvo financí k celkovému zpracování. V § 8 odst. 4, § 

10 odst. 4, § 12 odst. 4 bylo vypuštěno spojení …podepsaný hejtmanem kraje… 

MŠMT K § 2 odst. 1 Požadujeme vypustit slova „v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok“) nebo“. 

Vrácení finančních prostředků během rozpočtového roku na výdajový účet není 

předmětem finančního vypořádání. Z takto formulovaného ustanovení může vznikat 

dojem, že i tyto finanční prostředky jsou součástí vratky plynoucí z finančního 

vypořádání. 

Předkladatel této připomínce nevyhoví. Upravil však ustanovení § 2 odst. 1 návrhu 

vyhlášky takto: „Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné 

finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití peněžních 

prostředků (dále jen „prostředků“) včetně komentáře ve lhůtách stanovených touto 

vyhláškou a vrácení nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen 

„rok“) nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.“  

MŠMT K § 2 odst. 9 Do textu ustanovení požadujeme doplnit bližší specifikaci ukončení projektu ve vazbě 

na prošetřování vedené v rámci projektu orgánem finanční správy („OFS“) či jinými 

orgány (např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) včetně případné specifikace 

vyplnění jednotlivých sloupců příslušné přílohy. U některých projektů dochází k 

nevyplacení nebo pozastavení dotace do doby rozhodnutí OFS či jiného orgánu. Z 

dosavadní ani nově navrhované právní úpravy finančního vypořádání není jasné, zda 

tyto projekty mají být finančně vypořádány po nahlášení na OFS (či jiný orgán) nebo 

až po rozhodnutí příslušného orgánu. Projekty, u kterých probíhá prošetřování, není 

možné jednoznačně označit za ukončené z hlediska financování, protože může 

vzniknout povinnost poskytovatele vyplatit část pozastavené/nevyplacené dotace. V 

případě, že by bylo vyhláškou stanoveno projekty vypořádat bez ohledu na to, zda 

došlo k podání podnětu k prošetření a prošetřením byla uložena povinnost 

Návrh vyhlášky stanoví, že ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo 

Národního fondu. Ukončení financování je z pohledu finančního vypořádání 

uskutečnění poslední platby poskytovatelem dotace, ať již formou zálohy (ex ante) 

nebo ve výši již vynaložených výdajů příjemcem (ex post). 

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků 

finančních mechanismů se vypořádají po ukončení projektu, tj. po ukončení jeho 

financování jak je uvedeno výše. Kontroly prováděné finančním úřadem a dalšími 

orgány již probíhají mimo finanční vypořádání. Pokud vznikne povinnost 

pozastavenou/nevyplacenou dotaci vyplatit, jde o dotaci v režimu ex post, která se 

považuje za vypořádanou.  
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pozastavenou/nevyplacenou dotaci vyplatit, není jasné, jak by pak došlo k finančnímu 

vypořádání takto doplacených finančních prostředků. 

MŠMT K § 2 odst. 10 Požadujeme z důvodu potřeby zpřesnění definice doplnit slovo „použitých“ za slovo 

„objem“ („celkový objem použitých prostředků“). 

Doplněno dle požadavku. 

MŠMT K § 4 odst. 5 Ustanovení požadujeme formulovat v tomto znění: „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“. 

Požadavek vychází ze skutečnosti, kdy s údaji v rozpočtovém informačním systému 

lze porovnávat pouze údaje o čerpaných prostředcích, nikoli o prostředcích použitých. 

Doplněno dle požadavku. 

MŠMT K § 5 odst. 1 

písm. a) 

V bodu 2 požadujeme vypustit slova „a to například uvedením informace o dotacích, 

jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně“. 

Namísto těchto slov požadujeme do pokynů k vyplnění příloh uvést, jakým způsobem 

se vykazují projekty, u kterých je dotace či její část předmětem odvodu za porušení 

rozpočtové kázně nebo projekty, u nichž příjemce nepředal finanční vypořádání a jaké 

částky se do jednotlivých sloupců uvádí. V textu vyhlášky není uvedeno, jakým 

způsobem se výše uvedené údaje vykazují. Dále se domníváme, že v případě, kdy je 

celá výše dotace či její část předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně, nemůže 

být v rámci finančního vypořádání uvedena vratka dotace (předpokládáme, že dotace 

je v případě, kdy je předmětem odvodu celá dotace, v rámci tabulek vykázána jako 

plně čerpaná; pokud je předmětem odvodu jen část dotace, může být vratka vykázána, 

ale odvod za porušení rozpočtové kázně by v tomto případě neměl být důvodem pro 

neodvedení této vratky). Reálnou situací většinou bývá, že příjemce nahlásí vratku v 

rámci finančního vypořádání a následně vratku neodvede. Toto je pak předmětem 

hlášení OFS, který následně může rozhodnout o porušení rozpočtové kázně a 

předepsat odvod. 

Předkladatel nevyhoví vašemu požadavku. 

Tabulky jsou vždy odrazem reálné situace u příjemce, tzn., že ve sloupci „Skutečně 

čerpáno…“ je částka, kterou příjemce skutečně obdržel od poskytovatele dotace, ve 

sloupci „Skutečně použito…“ je částka, kterou příjemce skutečně použil, a předepsaná 

výše vratky je rozdílem mezi skutečně čerpanými a skutečně použitými prostředky 

příjemcem. Pokud je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně celá výše 

dotace nebo její část, je toto uvedeno v komentáři s tím, že předpis vratky neodpovídá 

vratce s tím, že rozdíl je vymáhán prostřednictvím finančního úřadu.  

V případě, že poskytovatel dotace neobdrží podklady k finančnímu vypořádání ani 

vratku, měl by poskytovatel postupovat tak, jako by příjemce z dotace nic nepoužil a 

celá výše dotace je předmětem odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

 

MŠMT K § 8 Do ustanovení požadujeme doplnit příspěvkové organizace zřizované obcemi i kraji, a 

to alespoň ve formě poznámky pod čarou. Příspěvkové organizace zřizované kraji, 

kterým běžně MŠMT poskytuje dotace formou tzv. „průtoku“, nejsou uvedeny v 

žádném ustanovení vyhlášky; předpokládáme tedy, že mají vypořádávat v souladu s 

ustanovením § 8. Pro vyšší jistotu na straně příjemců, krajů i poskytovatelů by bylo 

vhodné výslovně uvést tuto skutečnost přímo do textu vyhlášky. 

Dále požadujeme ustanovení doplnit o povinnost předat údaje o vratkách s uvedením 

konkrétního IČO a výší vratky. V současnosti platná účetní legislativa stanovuje 

povinnost sledovat partnery v rámci pomocného analytického přehledu. V případě 

průtokových dotací zasílaných prostřednictvím kraje nemá poskytovatel ze sumárních 

tabulek informaci o tom, který subjekt finanční prostředky vrací a nemůže při 

zúčtování vratky provést správné vykázání subjektu, v jehož prospěch bylo vystaveno 

rozhodnutí. Dosud krajské úřady tyto informace předávají na dobrovolné bázi, z tohoto 

důvodu považujeme za vhodné, zakotvit tuto povinnost v rámci vyhlášky. Navrhujeme 

tuto informaci předávat v rámci komentáře. 

Předkladatel se domnívá, že požadované doplnění není nutné.  

Navrhovaná vyhláška o finančním vypořádání upravuje poskytování příspěvků státním 

příspěvkovým organizacím podle velkých rozpočtových pravidel, tj. zákon č. 

218/2000 Sb. 

Dle § 19 rozpočtových pravidel se dotace ze státního rozpočtu obcím, resp. 

příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují prostřednictvím krajů, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové organizace ÚSC dostávají 

dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným příjemcem dotace je z pohledu 

velkých rozpočtových pravidel obec/kraj.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

 

Předkladatel upozorňuje, že nelze zaměňovat finanční vypořádání s pomocným 

analytickým přehledem. Z tohoto důvodu předkladatel nevyhoví vašemu požadavku, 
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pro který nemá zmocnění v § 75 rozpočtových pravidel.  

MŠMT K příloze č. 4 Požadujeme uvést, že se příloha č. 4 vztahuje i na příspěvkové organizace zřizované 

kraji. Příspěvkové organizace zřizované kraji nejsou ve vyhlášce ani jejích přílohách 

zmiňované a tudíž není jasné, která příloha je určena pro vypořádání dotací pro tuto 

skupinu příjemců. 

Předkladatel se domnívá, že požadované doplnění není nutné. Navrhovaná vyhláška o 

finančním vypořádání upravuje poskytování příspěvků státním příspěvkovým 

organizacím podle velkých rozpočtových pravidel, tj. zákon č. 218/2000 Sb. 

Dle § 19 rozpočtových pravidel se dotace ze státního rozpočtu obcím, resp. 

příspěvkovým organizacím zřízených obcemi uvolňují prostřednictvím krajů, pokud 

tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, tj. příspěvkové organizace ÚSC dostávají 

dotace prostřednictvím rozpočtu obce/kraje. Konečným příjemcem dotace je z pohledu 

velkých rozpočtových pravidel obec/kraj.  

V příloze č. 7 ve sloupci „příjemce“ je uvedena obec.  

V případě, že dostane příspěvková organizace ÚSC dotaci podle zvláštního zákona 

přímo z kapitoly, postupuje při finančním vypořádání jako ostatní právnické osoby, 

kam právní formou patří, tj. na příloze č. 3. 

MŠMT K příloze č. 7 a 

8 

Požadujeme vypustit sloupce informativního charakteru o finančních prostředcích 

zaslaných na běžné účty krajů/výdajové účty poskytovatelů v průběhu roku. Nejedná 

se o relevantní údaj pro potřeby finančního vypořádání, o provedené vratky se v 

případě poskytovatelů snižují údaje o čerpání v rozpočtovém informačním systému. 

Tato data jsou ve vztahu k ostatním tabulkám nadbytečná a jejich kontrola je velmi 

náročná. Pokud je potřeba vykazování těchto údajů spojena s nějakým konkrétním 

typem poskytované dotace, doporučujeme omezit tyto informace pouze na tento typ 

dotací. 

Kapitola, tedy i MŠMT, na rozdíl od kraje zohledňuje v čerpání vratky zaslané na 

výdajový účet v průběhu roku. Doporučujeme si prostudovat pokyny ke zpracování 

pro přílohy č. 7 a 8. Vzhledem k tomu, že běžný účet kraje se chová jinak než 

příjmový a výdajový účet kapitoly, je nutné pro potřeby kraje toto řešení zachovat. Pro 

zpracování přílohy č. 8 je proto upraven dvojí postup k vyplnění sloupce 1, kde je 

upraven odlišný postup k vyplnění krajem a odlišný k vyplnění poskytovatelem.  

MŠMT K příloze č. 8 Požadujeme text rozdělit na dvě nezávislé tabulky/přílohy, kde jedna bude sloužit pro 

kraje a druhá pro poskytovatele. Dále požadujeme neuvádět v tabulkách sloupce, které 

jsou pouze informativní (viz také souhrnná připomínka k přílohám č. 7 a 8). Použití 

shodného vzoru tabulek pro dvě odlišná vyplnění není vhodné, protože vysvětlivky 

působí nepřehledně a přináší s sebou riziko zvýšené chybovosti dané nepochopením 

pokynu k vyplnění. Uvedení údajů, které jsou již vyčísleny v rámci jiného sloupce a v 

jiném sloupci jsou pouze pro informaci, rovněž vede k nárůstu chybovosti a následně 

nutnosti výzev k nápravě a časovému prodlení ve zpracování finančního vypořádání. 

Předkladatel se nedomnívá, že je nutné rozdělit text na dvě nezávislé tabulky/přílohy, 

vzhledem k tomu, že použití shodného vzoru naopak vyloučí chybovost při zpracování 

podkladů k finančnímu vypořádání.   

MŠMT K příloze č. 12 Požadujeme doplnit informaci, zda do řádku veřejné rozpočty ústřední úrovně jsou 

započítány vratky z průtokových i neprůtokových dotací (vratky z krajů – týká se 

finančních prostředků, které kraj nepřerozdělil, vratky od příspěvkových organizací 

zřizovaných kraji, obce či obcí). V pokynech k vyplnění není tato informace uvedena. 

Rekapitulace vratek je stručný přehled vratek, který do značné míry nahrazuje 

komentář. Záměrem předkladatele bylo poskytnout správci kapitoly vyšší komfort při 

zpracování finančního vypořádání tak, aby vratky nemusel složitě popisovat v 

komentáři.  

Rekapitulaci vratek zpracovává správce kapitoly, je tedy nutné na věc pohlížet 

z pohledu správce kapitoly. Správce kapitoly do řádku veřejné rozpočty ústřední 

úrovně započítá vratky jak z přímých dotací, tak z průtokových dotací.  

Předkladatel se domnívá, že není nutné tuto informaci doplnit do pokynů. 

MŠMT K příloze č. 14 V bodu 2 a 4 pod nadpisem „sloupec 1“ doporučujeme text doplnit o slova „, snížený o 

vratky správně provedené na výdajový účet poskytovatele“. Lze předpokládat, že se 

jedná o částky očištěné o vratky vrácené na výdajový účet. Popř. žádáme o vysvětlení, 

proč je obdobný text uveden pouze v bodě 1 pod nadpisem sloupec 1. 

Pokyny pro vyplnění sloupce 1 v bodech 2 a 4 byly upraveny následujícím způsobem: 

sloupec 1  

uvádí se celkový objem dotace převedený 

poskytovatelem/zřizovatelem/poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje na 
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účet příjemce/státní příspěvkové organizace k 31. 12. roku, v němž byl projekt 

ukončen s tím, že částka je snížena o vratky na výdajový účet 

poskytovatele/zřizovatele. 

MŠMT K § 2 odst. 2 Vzhledem k tomu, že vyhláška obsahuje větší množství příloh, doporučujeme slovo 

„příloha“ uvést v množném čísle. 

Upraveno dle doporučení. 

MŠMT K § 2 odst. 6 Doporučujeme doplnit za slovy „rozhodnutí poskytovatele“ slova „smlouvy o 

poskytnutí podpory“. Dotace podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou vypláceny na základě 

smlouvy o poskytnutí podpory. 

§ 2 odst. 6 byl upraven na: „…a následně rozhodnutím poskytovatele nebo dohody 

uzavřené mezi poskytovatelem a žadatelem poskytnuty dotace…“ 

MŠMT K § 2 odst. 8 

písm. b) 

Doporučujeme alespoň do budoucna zvážit, zda by do víceletého režimu finančního 

vypořádání neměly být zahrnuty také dotace na programy EDS/SMVS a dotace na 

výzkum a vývoj. Jedná se rovněž o víceleté dotace a není tedy věcný důvod 

každoročně tyto projekty finančně vypořádávat. 

Státní rozpočet je připravován na příslušný rozpočtový rok, jeho realizace pak probíhá 

v rámci rozpočtového roku. Z tohoto důvodu jsou prostředky státního rozpočtu 

vypořádávány vždy po skončení rozpočtového roku. 

MŠMT K § 2 odst. 10 Doporučujeme pojem „rozhodnutí o poskytnutí dotace“ nahradit pojmem vhodnějším, 

např. pojmem „právní akt“; dotace mohou být poskytovány též na základě dohod. 

Dotace a návratné finanční výpomoci jsou poskytovány dle zákona č. 218/2000 Sb., 

který v § 14 odst. 4 hovoří o rozhodnutí. 

Předkladatel doporučení nevyhoví. 

MŠMT K § 3 odst. 2 Považujeme za vhodnější vysvětlit termín „přezávazkování“ výslovně v textu vyhlášky 

než odkazovat na vysvětlení uvedené v dokumentu, který byl schválen usnesením 

vlády a proto pro většinu subjektů, které podle této vyhlášky postupují, není závazný. 

Předkladatel požadavku nevyhoví,  

V § 3 odst. 2 je upraveno pouze přezávazkování, a to s ohledem na to, aby proběhlo 

správně finanční vypořádání těchto projektů.  Vyhláška o finančním vypořádání není 

metodický pokyn a nemůže upravovat problematiku nad rámec zmocnění k vydání 

vyhlášky o finančním vypořádání. 

MŠMT K § 3 odst. 5 Není zřejmé, z jakého důvodu se v ustanovení zmiňují náklady, které příjemce již 

dříve uhradil, vedle uskutečněných výdajů. Z ekonomického hlediska je uhrazený 

náklad výdajem. Dále poukazujeme na skutečnost, že zavedená legislativní zkratka 

„dotace ex post“ není v textu důsledně používána. Pokud by zkratka byla zavedena jen 

ve tvaru „ex post“, byl by text srozumitelnější s ohledem na následující ustanovení, v 

nichž se zkratka vyskytuje. 

Předkladatel ustanovení upravil následovně: „Dotace, která byla příjemci poskytnuta 

ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze svých prostředků 

(dále jen „ex post“), se považuje za finančně vypořádanou; to neplatí pro dotaci 

částečně poskytnutou ex ante a částečně poskytnutou ex post, v takovém případě se 

vypořádá celá dotace včetně části dotace poskytnuté ex post.“ 

MŠMT K § 4 odst. 1 V uvozovací větě doporučujeme vypustit slovo „včetně“. Upraveno dle požadavku. 

MŠMT K § 4 odst. 2 Doporučujeme ustanovení přeformulovat. Pokud má být příjemci a poskytovateli 

uložena povinnost předávat pouze ty tabulky, které nenabývají nulových hodnot, není 

to ze současné formulace příliš zřejmé. 

Vámi zmiňované ustanovení bylo přeformulováno následovně: „Na příjemce a 

poskytovatele příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci a na subjekt, 

jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční výpomoc příjemce obdržel, se 

nevztahuje povinnost předkládat při finančním vypořádání veškeré tabulky podle 

vzorů uvedených v přílohách této vyhlášky. Uvedené subjekty předkládají pouze 

tabulky, které se jich týkají.“ 

MŠMT K § 15 V ustanovení doporučujeme stanovit též termín pro ministerstvo jako správce státního 

rozpočtu. Všechny subjekty v procesu finančního vypořádání mají stanoveny závazný 

termín. Z toho důvodu by mělo mít závazný termín pro činnosti specifikované v § 15 i 

ministerstvo. Stanovení termínu by usnadnilo plánování dalších prací a využití dat z 

finančního vypořádání u jednotlivých poskytovatelů. 

Vzhledem k tomu, že gestor vyhlášky o finančním vypořádání je zároveň finální 

zpracovatel finančního vypořádání, tedy Ministerstvo financí, se předkladatel 

domnívá, že není nutné, aby Ministerstvo financí samo sobě stanovovalo závazný 

termín. Finální zpracování finančního vypořádání se řídí interními termíny 

ministerstva.  

MŠMT Obecně k 

přílohám 

Přílohy k vyhlášce působí nepřehledně, jsou těžké k orientaci a není jasné, kterou 

přílohu má vlastně příjemce použít. Doporučujeme zpracování návodu ve vztahu k 

Vyhláška o finančním vypořádání není metodický pokyn a nemůže upravovat 

problematiku nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním vypořádání.  
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minulé verzi přílohy, aby příjemce věděl, jakými novými přílohami byly původní 

verze nahrazeny. Původní vyhláška přesně specifikuje v textu, jakou přílohu má 

příjemce použít, nová je stručnější. Domníváme se, že takovýto převodník z 

původních na nové přílohy, by byl pro příjemce velmi přínosný. Nemusí se jednat o 

doplnění přímo do textu vyhlášky, ale například k vysvětlivkám a komentářům k 

samotným přílohám. 

Dále doporučujeme zvážit doplnění vysvětlení použitých zkratek u jednotlivých příloh 

(jedná se např. o zkratky OSS, FM, VPS, SFA apod. vyskytující se u přílohy č. 16). 

Předkladatel neuvažuje o zpracování vámi navrhovaného návodu, a to vzhledem 

k tomu, že paragrafové znění dostatečně jasně zpracovatele odkazuje na příslušné 

přílohy.  

MŠMT K příloze č. 14 Upozorňujeme, že v celé příloze se závorka v textu „1 rozumí se správce kapitoly 

(správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem)“ vztahuje 

jen na přílohy č. 1 a 2. 

Upraveno. 

MŠMT K příloze č. 14 Text bodu 6 doporučujeme revidovat z následujících důvodů:  

Je uvedeno, že sloupec 2a je pouze informativní, v popisu ke sloupci 1 však není 

uvedeno, že v případě kraje je sloupec 1 snižován o vratku na běžný účet kraje. Ve 

sloupci 1 by tedy byly hodnoty neočištěné o vratky na běžný účet kraje a nebylo by 

možné použít vzorec ve sloupci 4. 

V textu pod nadpisem „sloupec 2b“ doporučujeme vypustit slova „od obcí“, neboť 

vratky mohou realizovat např. i krajské příspěvkové organizace a vyplnění tohoto 

sloupce by tedy nemělo být vázáno pouze na převod části vratek, který realizovaly 

obce. 

Kapitola, tedy i MŠMT, na rozdíl od kraje zohledňuje v čerpání vratky zaslané na 

výdajový účet v průběhu roku. Doporučujeme si prostudovat pokyny ke zpracování 

pro přílohy č. 7 a 8. Vzhledem k tomu, že běžný účet kraje se chová jinak než 

příjmový a výdajový účet kapitoly, je nutné pro potřeby kraje toto řešení zachovat. Pro 

zpracování přílohy č. 8 je proto upraven dvojí postup k vyplnění sloupce 1, kde je 

upraven odlišný postup k vyplnění krajem a odlišný k vyplnění poskytovatelem. 

MŠMT K důvodové 

zprávě 

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se nejedná o návrh zákona ale vyhlášky, 

neměla by být součástí materiálu důvodová zpráva, nýbrž odůvodnění. (čl. 16 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády). 

Upraveno. 

MV K příloze č. 4 Uvedená příloha obsahuje souhrn finančního vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo 

státních finančních aktiv. Souhrn má být nově ve sloupci „a“ členěn dle skupin 

příjemců, které podle důvodové zprávy zhruba odpovídají podseskupením rozpočtové 

skladby.  

S úpravou souhrnu v oblasti členění dle skupin příjemců souhlasíme, nicméně, v 

minulých letech bylo ze strany Ministerstva financí vyžadováno předkládané souhrny 

doplnit i o rozdělení jednotlivých dotačních titulů a konkrétní rozpočtové položky, což 

nemá oporu ve stávající vyhlášce. č. 52/2008 Sb. a není promítnuto ani do vyhlášky 

nyní navrhované.  

Pokud bude Ministerstvo financí vyžadovat rozdělení předkládaného souhrnu dle 

konkrétních rozpočtových položek, navrhujeme to do nynějšího návrhu zapracovat. 

Ministerstvo financí nebude vyžadovat další členění v rámci skupin příjemců, proto 

tento požadavek nebude zapracován do návrhu vyhlášky o finančním vypořádání.  

MV Obecně Návrh vyhlášky již oproti současné vyhlášce nepočítá s rozdělením na kraje a hlavní 

město Praha. Doporučujeme toto rozdělení zachovat. 

Podle stávající vyhlášky č. 52/2008 Sb. je hlavní město Praha považováno za obec  

a poskytnutí dotace je tudíž vykazováno na rozpočtové položce 5321 – neinvestiční 

transfery obcím. Pokud bychom měli v souladu s návrhem vyhlášky vykazovat 

poskytnutí dotace hlavnímu městu Praze jako kraji, došlo by k nesouladu mezi 

Hlavní město Praha má zvláštní postavení, je současně obcí i krajem. Podle toho je 

určena rozpočtová položka.  
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předpokládanými souhrny v rámci finančního vypořádání vztahů se stáním rozpočtem 

a údaji v integrovaném informačním systému státní pokladny. 

MV K § 3 odst. 2 Ve všech předchozích odstavcích se hovoří o dotacích, ale v první větě tohoto 

odstavce je uvedeno „V případě projektů….“. Zde by měl být text upraven například 

tímto způsobem „V případě dotací a finančních výpomocí na projekty 

spolufinancované….“. 

Upraveno následujícím způsobem:  

„V případě dotací na projekty spolufinancované…“ 

Z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů nejsou poskytovány 

návratné finanční výpomoci, z toho důvodu nejsou zahrnuty dle Vašeho návrhu.   

MV K § 8 odst. 5 a 

9 

Text těchto dvou odstavců je téměř totožný, neboť úkony i lhůty „Poskytovatele, který 

je současně správcem kapitoly“ a „Správce kapitoly“ jsou shodné. Navrhujeme uvést 

je společně v jednom odstavci a pouze upravit návětí odstavce. Uvedené dopadá také 

na odstavce 6 a 10. 

S ohledem na logiku textu nebudou uvedené odstavce v rámci § 8 sloučeny. 

MV K přílohám č. 1 

– 13 

Doporučujeme odstranit nesoulad pojmů „skutečně čerpáno“ a „skutečně použito“, 

neboť rozdílem těchto dvou hodnot má být předepsaná výše vratky při finančním 

vypořádání. Z tohoto důvodu doporučujeme nahradit pojem „skutečně čerpáno 

celkem“ pojmem „celková poskytnutá dotace“, tak jak je vysvětleno v příloze č. 14. 

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 irelevantní. Pojem 

„Skutečně čerpáno“ je odpovídající, navíc by díky výše uvedenému mohlo dojít 

k nesprávnému výkladu.  

MV K příloze č. 16 Přehled termínů pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání navrhujeme uvést v 

popisu sloupce „Správce kapitoly/Zřizovatel SPO“ doplnit i „OSS“, neboť i některé 

organizační složky státu předkládají podklady správci kapitoly v těchto termínech. 

OSS je z pohledu finančního vypořádání poskytovatel, který není současně správcem 

kapitoly. Takový poskytovatel již svůj sloupec v tabulce má. Z toho důvodu nelze 

návrhu vyhovět.  

MZe K § 2 Žádáme zpřesnit znění tohoto ustanovení a jednoznačně uvést, že příjemce, kterému 

byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z jednotlivých kapitol 

státního rozpočtu, včetně kapitol Všeobecná pokladní správa, Státní finanční aktiva a 

Operace státních finančních aktiv, předloží finanční vypořádání následujícího roku 

poskytovateli dotace. Toto žádáme zohlednit také v příloze č. 16, v řádku „Příjemce 

dotace nebo NFV z kap. VPS nebo SFA“. 

§ 2 odst. 7 návrhu vyhlášky jasně hovoří o tom, že příjemce příspěvku na provoz, 

dotace nebo návratné finanční výpomoci ze SR, SFA nebo NF provádí finanční 

vypořádání se svým zřizovatelem, s poskytovatelem dotace nebo návratné finanční 

výpomoci nebo se subjektem, jehož prostřednictvím dotaci nebo návratnou finanční 

výpomoc obdržel.  

Dotace z kapitoly VPS, ze státních finančních aktiv a Národního fondu poskytuje 

rozhodnutím o poskytnutí dotace Ministerstvo financí.  

Jsme toho názoru, že ustanovení hovoří jednoznačně, stejně tak příloha č. 16 vyhlášky.  

MZe K § 3 odst. 5 Žádáme zrušení druhé a třetí věty tohoto odstavce.    

Odůvodnění: 

V rámci Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) příjemce dotace hradí veškeré 

náklady předem z vlastních zdrojů a dodatečně obdrží od poskytovatele dotace (v 

případě PRV od akreditované platební agentury, Státního zemědělského intervenčního 

fondu, dále jen „SZIF“) pouze příspěvek na realizaci projektu, a to ve výši stanovené v 

programovém dokumentu schváleném Evropskou komisí a v implementačním 

dokumentu, kterým jsou Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen 

„Pravidla PRV“). Žadatel/příjemce dotace musí hradit veškeré náklady projektu z 

vlastních zdrojů, ale na základě výše uvedených dokumentů může podle podepsané 

dohody o poskytnutí dotace se SZIF obdržet pouze 

určitá procenta z celkových vynaložených nákladů. Obdobná situace nastává i v 

případech, kdy po podání Žádosti o proplacení provede SZIF tzv. korekci či udělí 

Není důvod rušit druhou a třetí větu ustanovení § 3 odst. 5 návrhu vyhlášky. 

Z uvedeného vyplývá, že v případě příjemce dotace v rámci Programu rozvoje 

venkova jde o dotaci ex post. Podle uvedeného ustanovení se tato dotace považuje za 

finančně vypořádanou. Nicméně jsme na základě této připomínky přepracovali § 3 

odst. 5, který nyní zní:  

„Dotace, která byla příjemci poskytnuta ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které 

příjemce hradil ze svých prostředků (dále jen „ex post“), se považuje za finančně 

vypořádanou; to neplatí pro dotaci částečně poskytnutou ex ante a částečně 

poskytnutou ex post, v takovém případě se vypořádá celá dotace včetně části dotace 

poskytnuté ex post.“ 
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sankci v případech definovaných Pravidly PRV. Pro žadatele/příjemce dotace toto 

znamená, že obdrží pouze část dotace na úhradu již vynaložených výdajů. Ani v těchto 

případech žadatel/příjemce dotace neobdržel ze státního rozpočtu žádné zálohy či 

platby předem. Tudíž není důvod, aby neobdrženou platbu zúčtovával se státním 

rozpočtem na formulářích, které jsou uvedeny v příslušných přílohách vyhlášky. 

MZe K § 9 a 10 Ve znění těchto ustanovení je opomenuto, že některé dotace jsou ze zdrojů Všeobecné 

pokladní správy či státních aktiv poskytovány přímo správcem programu (například 

Ministerstvem zemědělství) a ne prostřednictvím kraje. 

§ 9 a 10 upravují postup a lhůty pro finanční vypořádání s kapitolou VPS a státními 

finančními aktivy. Poskytovatelem dotace z kapitoly VPS a ze státních finančních 

aktiv je Ministerstvo financí, které vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Ministerstvo zemědělství je oprávněno poskytovat dotace z prostředků své kapitoly. 

Finanční vypořádání s Ministerstvem zemědělství v roli poskytovatele je pak upraveno 

v § 7 a 8 podle toho, zda je dotace poskytnuta přímo nebo prostřednictvím kraje. Vždy 

je tedy důležité, kdo je poskytovatelem, nikoli o jaké zdroje se jedná, resp. 

Ministerstvo zemědělství nemůže figurovat v roli poskytovatele prostředků z kapitoly 

VPS nebo ze státních finančních aktiv. Ministerstvo zemědělství jako správce 

programu navýší rozpočtovým opatřením rozpočet výdajů kapitoly na vrub kapitoly 

VPS nebo OSFA a pak již poskytuje dotace z rozpočtu své kapitoly.  

MZe K § 12 Žádáme výslovně uvést, jakým způsobem se postupuje, pokud dotaci na odstranění 

povodňových škod poskytne přímo správce kapitoly. 

Odůvodnění:  

V tomto ustanovení se výslovně uvádí, že se týká dotací, poskytnutých 

prostřednictvím kraje nebo Hlavního města Prahy. Není však uvedeno, jak se 

postupuje v případě, že dotaci na odstranění povodňových škod poskytne přímo 

správce kapitoly (například Ministerstvo zemědělství). 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 

2015, se prostředky státního rozpočtu na řešení povodňových škod poskytují krajům a 

prostřednictvím krajů obcím. Oba způsoby návrh vyhlášky v ustanovení § 12 upravuje.   

MZe K příloze č. 3 a 

10 

Žádáme upřesnit, podle jakého ustanovení mají příjemci dotací postupovat, pokud jsou 

dotace poskytovány z příspěvků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v kombinaci s 

prostředky státního rozpočtu.   

Odůvodnění: 

Tato nejasnost, zda musí příjemce dotace vyplnit současně přílohu č. 3 a přílohu č. 10, 

vede k duplicitě získaných dat.   

Poskytovatelem dotace z kapitoly VPS a ze státních finančních aktiv je Ministerstvo 

financí, které vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo zemědělství je 

oprávněno poskytovat dotace z prostředků své kapitoly. Vyplňuje se tedy buď příloha 

č. 3, nebo příloha č. 10, nikdy obě najednou. 

MZe K § 4 odst. 3 Doporučujeme nahradit slova "správci kapitol, poskytovateli" slovy "správci kapitol 

nebo poskytovateli", aby bylo dané ustanovení lépe srozumitelné.   

Dle názoru předkladatele je text dostatečně srozumitelný. 

MZe K § 5 odst. 1 Dané znění je nesrozumitelné použitím přítomného času ve slovech „jsou shrnuty 

skutečnosti“. Není tak zřejmé, zda příjemce, poskytovatel, kraj nebo správce kapitoly 

mají uvést v komentáři dané skutečnosti. 

Upraveno následujícím způsobem:  

„Komentář podle § 2 odst. 1 této vyhlášky obsahuje skutečnosti, které souvisejí 

s odvody vratek při finančním vypořádání, s tím, že…“ 

MZe K § 5 odst. 1 

písm. a) 

Doporučujeme nahradit slova "příjemce, poskytovatel" slovy "příjemce nebo 

poskytovatel", aby bylo dané ustanovení lépe srozumitelné.   

Dle názoru předkladatele je text dostatečně srozumitelný. 

MZe K § 5 odst. 1 

písm. c) 

Doporučujeme nahradit slova "uvedených v § 4 odst. 5" slovy "uvedených v § 4 odst. 

3". 

Nahrazeno dle požadavku. 

MZe K přílohám k 

sloupci s 

Vzhledem k tomu, že účelovým znakem disponují pouze dotace z veřejných rozpočtů, 

bylo by vhodné z důvodu eliminace dotazů ostatních příjemců toto v poznámce pod 

V příloze č. 14 je pro odpovídající přílohy uvedeno, že sloupec c) se vyplní jen u 

dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých veřejným rozpočtům územní 
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označením 

"Účelový znak" 

tabulkou uvést.   úrovně. 

MZe K příloze č. 4 k 

slovům 

„příspěvkové a 

podobné 

organizace“ 

Doporučujeme upřesnit, že se jedná o příspěvkové organizace podle zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

nikoliv podle takzvaných „malých rozpočtových pravidel“, která jsou obsahem zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.     

V případě, že příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem dostane 

dotaci přímo od poskytovatele, podle zvláštního zákona, má povinnost ji 

s poskytovatelem vypořádat. Z pohledu rozpočtových pravidel je zmíněná příspěvková 

organizace právnickou osobou. 

Doporučené upřesnění tedy není možné, protože v případě finančního vypořádání bude 

příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem v roli příjemce dotace 

zahrnuta právě do skupiny „příspěvkové a podobné organizace“.  

Z této skupiny jsou vyčleněny pouze státní příspěvkové organizace a jejich vztah ke 

zřizovateli.  

MZe K příloze č. 14 Žádáme v této příloze upřesnit, k čemu se má vztahovat číslo pod označením „číslo 

jednací“ v příloze č. 3, 4, a 5 ve sloupci „d“.      

V příloze č. 14 je pro jmenované přílohy uvedeno, že sloupec d) se vyplní jen u dotací 

a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa nebo státních finančních aktiv. 

MZe K předkládací 

zprávě 

Doporučujeme slova „která stanoví“ nahradit slovy „kterou se stanoví“ v souladu s 

Legislativními pravidly vlády. 

V souladu s Legislativními pravidly vlády došlo k přejmenování vyhlášky: „…, o 

zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem“.  

NKÚ K § 3 odst. 1 Ustanovení obsahuje výjimku z aplikace ustanovení § 2 pro regionální rady, v 

důvodech výjimky však spatřujeme analogii k dotacím poskytovaným i některými 

jinými subjekty. Doporučujeme proto zvážit doplnění samostatné úpravy také pro 

zprostředkující subjekty např. typu státních fondů, které dostávají každoročně tranše 

prostředků formou dotací od správců kapitol (řídících orgánů) na financování 

operačních programů. I v těchto případech lze obdobně jako v případě regionálních rad 

rozlišovat, zda fond získává víceleté prostředky jako příjemce svého projektu, nebo 

zda získává od poskytovatele prostředky jako zprostředkující subjekt, jenž je musí s 

poskytovatelem každoročně finančně vypořádat, přičemž sám projekty nerealizuje a z 

tranší financuje projekty realizované jinými příjemci. 

Ustanovení § 3 odst. 1 bylo koncipováno s ohledem na specifické postavení regionální 

rady, které vyplývá z nastavení Ministerstva pro místní rozvoj. Předkladatel proto toto 

ustanovení nebude rozšiřovat na další subjekty.  

NKÚ K § 11 a příloze 

č. 16 

Ustanovení § 11 návrhu vyhlášky neodpovídá textu Důvodové zprávy ani schématu 

lhůt uvedenému v příloze č. 16 pro „příjemce z Národního fondu“. Doporučujeme tedy 

doplnit do textu § 11 ustanovení upravující povinnost poskytovatele po věcné i 

formální kontrole předložených podkladů pro finanční vypořádání od příjemců 

vypracovat souhrn za všechny příjemce, okomentovat případné rozdíly odvedených 

vratek a podklady pro finanční vypořádání předložit ministerstvu, jak je uvedeno v 

Důvodové zprávě, a to včetně termínu 15. března následujícího roku.  

Pokud se však v případě finančního vypořádání dotací z Národního fondu postup 

uvedený v důvodové zprávě nepředpokládá, doporučujeme odstranit z přílohy č. 16 

informaci o předání souhrnu a komentáře poskytovatelem do 15. března následujícího 

roku. 

Dále s ohledem na skutečnost, že lhůty a odkazy na příslušné přílohy vyhlášky jsou 

zapracovány přímo v paragrafovém znění vyhlášky ve zcela jednoznačné a 

srozumitelné podobě, navrhujeme zvážit odstranění přílohy č. 16 pro její duplicitu s 

Text důvodové zprávy byl upraven tak, aby odpovídal ustanovení § 11 návrhu 

vyhlášky.  

Pokud jde o Vámi navrhované doplnění, vzhledem k tomu, že v tomto případě je 

poskytovatelem dotace Ministerstvo financí, postup je upraven v § 14 návrhu vyhlášky 

jednotně.  

Příloha č. 16 byla adekvátně upravena tak, aby odpovídala postupu dle § 11 návrhu 

vyhlášky. Jsme si vědomi toho, že jde o duplicitu, avšak jsme toho názoru, že příloha 

č. 16 je pro zpracovatele finančního zpracování přínosem. 
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obsahem § 6 až 13 vyhlášky. Z výše uvedeného navíc vyplývá, že příloha č. 16 není v 

souladu s ustanovením § 11 návrhu vyhlášky a je tedy ve své podstatě spíše matoucí.   

NKÚ K nadpisu § 15 Doporučujeme nahradit nadpis „Ministerstvo jako správce státního rozpočtu“ např. 

nadpisem „Zpracování podkladů od zřizovatelů a poskytovatelů ministerstvem“. 

Úpravu doporučujeme vzhledem ke skutečnosti, že finanční vypořádání se kromě 

vztahů se státním rozpočtem týká také vztahů se státními finančními aktivy a 

Národním fondem.  

Termínem „správce státního rozpočtu“ není Ministerstvo financí označeno v zákoně č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ani např. v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Termín „Ministerstvo jako správce státního rozpočtu“ byl převzat ze stávající vyhlášky 

o finančním vypořádání. Je pravda, že tímto termínem Ministerstvo financí není 

označeno v zákoně č. 2/1969 Sb. ani např. v zákoně č. 218/2000 Sb. Tento termín 

slouží pouze k odlišení Ministerstva financí v roli poskytovatele dotací a návratných 

finančních výpomocí. Ministerstvo je podle rozpočtových pravidel správcem kapitol 

SD, OSFA a VPS a dále prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie 

Národnímu fondu.  

NKÚ K § 15 odst. 1 Doporučujeme z textu úvodní věty vypustit slova „jako správce státního rozpočtu“. 

Úpravu doporučujeme vzhledem ke skutečnosti, že finanční vypořádání se kromě 

vztahů se státním rozpočtem týká také vztahů se státními finančními aktivy a 

Národním fondem. Termínem „správce státního rozpočtu“ není Ministerstvo financí 

označeno v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ani např. v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Termín „Ministerstvo jako správce státního rozpočtu“ byl převzat ze stávající vyhlášky 

o finančním vypořádání. Je pravda, že tímto termínem Ministerstvo financí není 

označeno v zákoně č. 2/1969 Sb. ani např. v zákoně č. 218/2000 Sb. Tento termín 

slouží pouze k odlišení Ministerstva financí v roli poskytovatele dotací a návratných 

finančních výpomocí. Ministerstvo je podle rozpočtových pravidel správcem kapitol 

SD, OSFA a VPS a dále prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské unie 

Národnímu fondu.  

NKÚ K § 16 Doporučujeme zvážit odložení prvního použití vyhlášky až na finanční vypořádání za 

rok 2016. 

Stávající vyhláška již nepředstavuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 

relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. Nereflektuje změny 

provedené v oblasti legislativy od roku 2008, dále změny v platných účtech pro odvod 

vratek dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků v rámci finančního 

vypořádání. 

Vzhledem k tomu, 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, z pohledu 

předkladatele nic nebrání použít novou vyhlášku již při finančním vypořádání za rok 

2015.  

NKÚ K příloze č. 4 

části B a příloze 

č. 8 části B 

Upozorňujeme, že v přílohách č. 4 a 8, částech B, je pojem kapitola označen indexem 

2, což podle přílohy č. 14 bodu 4) znamená „rozumí se příspěvková organizace, jejíž 

hospodaření upravují rozpočtová pravidla“. Domníváme se, že text měl být označen 

indexem 1 „rozumí se správce kapitoly (správce kapitoly je ve vztahu k příspěvkové 

organizaci jejím zřizovatelem)“. 

Upraveno ve zmíněných přílohách. Dále v příloze č. 2A. 

NKÚ K Důvodové 

zprávě 

V textu Důvodové zprávy se uvádí, že „Odvody státních příspěvkových organizací 

transfery nejsou, protože těmi jsou jen platby z vůle plátce a nikoliv i platby nařízené 

právním předpisem nebo nadřízeným orgánem.“ Důvodová zpráva tak negativně 

vymezuje „transfer“, což je pojem používaný u organizačních složek státu i 

rozpočtovou skladbou a účetními předpisy.  

Upozorňujeme, že vymezení použité v Důvodové zprávě - jež spojuje pojem „transfer“ 

s vůlí plátce či nadřízeného orgánu nebo povinností danou právním předpisem - nemá 

Předkladatel se domnívá, že citované zdůvodnění je zcela namístě. Cílem 

předkladatele bylo detailně objasnit důvod, proč nadále neupravuje odvody v rámci 

finančního vypořádání.  
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přímou oporu v právních předpisech. Takovéto vymezení pojmu „transfer“ přitom není 

nutné pro vysvětlení a zdůvodnění záměru překladatele návrhu vyhlášky vyloučit 

(nově) odvody státních příspěvkových organizací z provádění finančních vypořádání. 

Doporučujeme proto citované vymezení pojmu „transfer“ v Důvodové zprávě 

neuvádět a text Důvodové zprávy relevantně upravit.  

Současně upozorňujeme na riziko související s používáním a vymezováním pojmu 

„transfer“ v předpisech a Důvodových zprávách vydávaných Ministerstvem financí. 

Např. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtově skladbě vymezuje v § 2 odst. 2 obecně 

transfer jako „výdaje, proti kterým přímá protihodnota nestojí“, Český účetní standard 

č. 703 - Transfery v bodu 3.1. písm. a) s účinností od 1. 1. 2015 specifikuje, že 

transferem nejsou „odvody sankčního charakteru“, tj. standard jiné odvody z vymezení 

transferů nevylučuje (nevylučuje tak ani odvody uvedené v Důvodové zprávě, např. z 

odpisů či prodeje nemovitého majetku). Obecně se domníváme, že způsob 

vymezování těchto pojmů by měl být pečlivě zvažován, aby se předešlo jejich 

nesprávné interpretaci v oblasti rozpočtu a v účetnictví. 

ÚOOÚ Obecně Předkladatel by měl sloučit ty právní normy, které jsou věcně stejné (např. § 7 odst. 4, 

6 a 8 písm. a), § 8 odst. 3, 5, 7, 9  písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), § 12 odst. 3 a 7 písm. 

a), § 13 odst. 3 písm. a) a § 14 písm. a)) a liší se pouze adresátem. 

ÚOOÚ má výrazné pochybnosti, zda přílohy vyhlášky jsou skutečně normativním 

aktem a zda se nejedná o pouhou methodiku. Platí to zejména pro přílohu č. 14, 

pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 až 13, a 

přílohu č. 15, informace o platných číslech účtů ministerstva financí. Předkladatel by 

měl proto zvážit, zda je raději nevydá v jednom ze svých věstníků. 

Předkladatel nesloučí uvedená ustanovení návrhu vyhlášky o finančním vypořádání 

s ohledem na logiku celé vyhlášky. 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. 

K příloze č. 14: V případě pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob 

za zdaňovací období (kalendářní rok), jejichž zpracováním se předkladatel inspiroval, 

nejde o pouhou metodiku.  

K příloze č. 15: 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. Tomu se chce předkladatel do budoucna vyhnout, proto zvolil takové řešení.   

Předkladatel ponechá přílohy k návrhu vyhlášky ve stávající podobě. 

ÚOOÚ K důvodové 

zprávě 

Část D odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

připomínka je zásadní.  

Odůvodnění: 

Na základě článku 16 odst. 4 legislativních pravidel vlády se pro odůvodnění vyhlášky 

použije článek 14 LPV obdobně. Podle článku 14 odst. 1 písm. f) LPV je DPIA 

integrální součástí obecné části odůvodnění. 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních 

údajů. Vzhledem k tomu, že v přílohách se ukládá zpracovávat jméno sestavitele a 

kontrolora, jejich datum a podpis, je nezbytné vyhodnotit dopady navrhovaného řešení 

ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. K tomu slouží tento postup: Nejprve 

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 

financí 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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je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních 

údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 

zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V 

takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních 

údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu 

dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i 

vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z 

těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní 

úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 

takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 

obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 

popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať 

již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 

vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 

synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně 

nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 

vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí 

parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním 

důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 

podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro 

upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která 

zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o 

ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy; popis se uvádí, i 

pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 

parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 

zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 

přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda 

a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních 

údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

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

ÚOOÚ  Ustanovení §§ 2 a 7 je nezbytné rozdělit na 12, resp. 9, paragrafů.  

Odůvodnění: 

Předkladatel porušuje článek 39 odst. 2 legislativních pravidel vlády. Dále platí, že 

každý odstavec by měl obsahovat pouze 1 větu, jinak se odkazování stane krajně 

nepřehledným. Opačně např. odstavec 2. 

Předkladatel si je vědom tohoto porušení, nicméně v zájmu zachování věcné náplně 

paragrafů, které upravují zásady pro finanční vypořádání, trvá na zachování stávajícího 

stavu. Předkladatel se domnívá, že v této podobě jsou zásady zpracovány přehledně.  

Zásady pro finanční vypořádání jsou rozděleny do 4 samostatných paragrafů dle 

věcného obsahu. § 2 upravuje obecné zásady, § 3 upravuje zásady pro výjimky, tj. pro 

případy, kdy nelze postupovat podle ustanovení § 2, v rámci § 4 jsou upraveny zásady 
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pro zpracování tabulek dle vzorů v přílohách vyhlášky tak, aby byl zachován jednotný 
postup, a § 5 stanoví zásady pro zpracování komentáře k finančnímu vypořádání.  

 

ÚOOÚ  V § 2 odst. 1 se legislativní zkratky zrušují. 

Odůvodnění: 

Je nevhodné „peněžní prostředky“ zkracovat na „prostředky“ a „rozpočtový rok“ na 

„rok“, neboť to může být matoucí. Právní předpis není počítačový program, aby se 

kladně hodnotila úspora slov. 

Předkladatel se domnívá, že legislativní zkratky použité v § 2 odst. 1 jsou na místě, a 

to vzhledem k tomu, že vyhláška nehovoří o jiných než peněžních prostředcích a o 

jiném roce než rozpočtovém roce. Předkladatel se nedomnívá, že by to bylo matoucí.  

ÚOOÚ  V § 2 odst. 6 se slova „právnická nebo fyzická“ zrušují. 

Odůvodnění: 

Není jiných osob než fysických nebo právnických. Uvádění obou přívlastků je tedy 

zcela zbytečné a v rozporu se zásadou legislativní ekonomie. 

Návrh vyhlášky o finančním vypořádání používá terminologii zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), z něhož vychází. Předkladatel proto nemůže této připomínce vyhovět. 

ÚOOÚ  V § 2 odst. 7 se slova „se subjektem, jehož“ nahrazují slovy „s osobou, jejímž“. 

Odůvodnění: 

Předkladatel porušuje článek 40 odst. 4 legislativních pravidel vlády. Pojmy „subjekt“ 

a „osoba“ jsou identické, znamenají totéž. 

Předkladatel je toho názoru, že slovo „subjekt“ zcela odpovídá významu definovaného 

prostředníka. 

ÚOOÚ  V § 2 odst. 12 se slovo „písemné“ nahrazuje slovem „listinné“. Tato připomínka je 

zásadní. 

Odůvodnění: 

I elektronický dokument je písemnost. Předkladatel má mysli listinu. 

Nahrazeno dle požadavku. 

ÚOOÚ  V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „podnikatelské subjekty“ nahrazují slovem 

„podnikatelé“.  

Odůvodnění: 

Podle § 420 sq. NOZ je náležitým pojem „podnikatel“. 

Předkladatel v tomto bodě vychází z rozpočtové skladby. Příjemci jsou rozděleni do 

skupin, které zhruba odpovídají podseskupení položek. Podseskupení položek 523 se 

nazývá „Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům“.  

ÚOOÚ  V § 7 odst. 4, 6 a 8 písm. a), § 8 odst. 3, 5, 7, 9 písm. a), § 10 odst. 3 písm. a), § 12 

odst. 3 a 7 písm. a), § 13 odst. 3 písm. a) a § 14 písm. a) se slova „provede věcnou i 

formální kontrolu předložených podkladů“ nahrazují slovy „věcně i formálně 

zkontroluje předložené podklady“. 

Odůvodnění: 

Lepší stylistika. 

Předkladatel se domnívá, že stávající stylizace je v pořádku. 

ÚV ČR – VÚV K § 2 odst. 4 V § 2, odst. 4 návrhu vyhlášky je nově stanovena lhůta pro realizaci „vratky“ 

nevyčerpaných prostředků 15. února s tím, že lhůta je dodržena, jestliže je „vratka“ ve 

stanovený den odepsána z bankovního účtu příjemce příspěvku, dotace nebo návratné 

finanční výpomoci.  

Žádáme o změnu znění této části textu takto: 

„…15. února s tím, že lhůta je dodržena, jestliže je „vratka“ ve stanovený den připsána 

na bankovní účet poskytovatele. Zdůvodnění: 

Návrh vyhlášky novým zněním významně zkracuje dobu pro věcnou a formální 

kontrolu správnosti finančního vypořádání předkládaného příjemci a pro zpracování 

Cílem navrhované právní úpravy bylo nejen upřesnění dne splnění povinnosti (na 

základě zkušeností při vlastním zpracování finančního vypořádání v posledních 

letech), ale i snaha o snížení administrativní zátěže pro poskytovatele. Navrhovaná 

připomínka na změnu z „odepsána“ na „připsána“ by tuto administrativní zátěž 

nesnížila a poskytovatel by musel i nadále potvrzovat příjemci dotace/NFV den 

připsání na účet cizích prostředků poskytovatele pro účely kontrol dodržení lhůty pro 

provedení finančního vypořádání např. z finančních úřadů.  

Nedomníváme se, že by touto úpravou byla významně zkrácena doba pro věcnou a 

formální kontrolu u poskytovatele vzhledem k tomu, že připsání na účet poskytovatele 
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souhrnů a další předepsané dokumentace k FV za poskytovatele. trvá přibližně 2 dny a poskytovatel má na provedení těchto činností lhůtu od 15. 2. do 

15. 3.  

ÚV ČR – VÚV K § 7 odst. 1 

písm. c) 

V § 7, odst. 1c) žádáme doplnit, za slovo komentář slova  

„v případě vratky“. 

Zdůvodnění:  

Není zde uvedeno, zda komentář vypracovává příjemce příspěvku, dotace nebo 

návratné finanční výpomoci ke každé poskytnuté částce jako formální poznámku či 

zda autor měl na mysli komentář k realizované vratce nevyčerpaných prostředků. 

Požadujeme upřesnění, a to tak, aby se komentář vypracovával pouze v případě vratky 

finančních prostředků. Uvádění komentáře v případě plně vyčerpané dotace je 

nadbytečné. 

Komentář je definován v Zásadách finančního vypořádání, konkrétně v § 5, kde je 

uvedeno kdo komentář vypracuje a jaké informace v něm uvádí. Souhlasíme s Vaším 

názorem, že uvádění komentáře v případě plně vyčerpané dotace je nadbytečné, proto 

je v § 5 mimo jiné uvedeno, že komentář souvisí s odvodem vratek. 

 

ÚV ČR – VÚV K § 7 odst. 4 

písm. a) 

V § 7, odst. 4a) nesouhlasíme se zněním části textu a navrhujeme část textu: „a v 

případě zjištění nedostatků zajistí nápravu“ vypustit bez náhrady. 

Zdůvodnění: 

Tento text ukládá poskytovateli povinnost nesplnitelnou ve lhůtách mu uložených v 

rámci finančního vypořádání. 

O poskytnutí dotace/NFV rozhoduje poskytovatel a povinnosti poskytovatele 

vyplývají ze zákona o rozpočtových pravidlech. Pouze poskytovatel má informaci o 

tom, komu a v jaké výši dotaci/NFV poskytl a v souladu s povinnostmi řádného 

hospodáře poskytovatel kontroluje nakládání s prostředky státního rozpočtu a má 

pravomoc vyzvat příjemce dotace k nápravě. 

 

ÚV ČR – VÚV  V § 8, odst. 3a) se uvádí, že kraj do 25. února následujícího roku „provede věcnou i 

formální kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí 

nápravu“. Nesouhlasíme s povinností „zajistit nápravu“. Zajištění nápravy není v moci 

poskytovatele dotace ani kraje, ale závisí od spolupráce příjemce dotace. Žádáme 

slova „a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu“ vypustit bez náhrady.         

V § 8, odst.3c) se uvádí, že kraj do 25. února následujícího roku „zpracuje komentář“. 

Žádáme za slova „zpracuje komentář“ doplnit slova „v případě vratky“. V případě 

kraje považujeme komentáře za nadbytečné u dotací, které procházejí účty kraje s 

účelovým znakem ke konečnému příjemci, ale bez podrobných informací. 

Kraj vykonává činnost podle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, v přenesené působnosti a má informaci o tom, komu a v jaké výši byla 

dotace/NFV jeho prostřednictvím poskytnuta a v souladu s povinnostmi řádného 

hospodáře kontroluje nakládání s prostředky státního rozpočtu a má pravomoc vyzvat 

příjemce dotace k nápravě.  

Komentář je definován v Zásadách finančního vypořádání, konkrétně v § 5, kde je 

uvedeno kdo komentář vypracuje a jaké informace v něm uvádí. Souhlasíme s Vaším 

názorem, že uvádění komentáře v případě plně vyčerpané dotace s účelovým znakem 

je nadbytečné, proto je v § 5 mimo jiné uvedeno, že komentář souvisí s odvodem 

vratek. Není relevantní, zda se jedná o vratku dotace s účelovým znakem nebo bez 

účelového znaku. 

ÚV ČR – odbor 

kompatibility 

K § 2 odst. 8 

písm. b) 

Dovolujeme si upozornit, že pojem finančních mechanismů není ve vyhlášce 

definován, na pojem prováděného zákona neodkazuje ani odůvodnění. 

Pojem finančních mechanismů vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.  

V Praze dne 3. srpna 2017 

Vypracovaly Ing. Taťana Lichterová a Ing. Lucie Strnadová  
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