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I I I .  
ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 
Vyhláška Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 
fondem (vyhláška o finančním vypořádání), byla vydána na konci roku 2015 v návaznosti na 
ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Vyhláška o finančním vypořádání po 8 letech 
nahradila vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.  
Vyhláška o finančním vypořádání nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
Vyhláška o finančním vypořádání nyní představuje účinný a komplexní prováděcí předpis pro 
relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. V rámci vyhlášky o finančním 
vypořádání jsou srozumitelně formulované zásady finančního vypořádání, které platí obecně 
a dávají tak finančnímu vypořádání jasná pravidla. 
Podle uvedené vyhlášky se poprvé postupovalo při finančním vypořádání za rok 2015. 
Zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem za roky 2015 a 2016 potvrdilo výše uvedené.  

2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Ministerstvo publikovalo na svých webových stránkách dva výklady k vyhlášce o finančním 
vypořádání.  
V lednu 2016 byl publikován výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Uvedené 
ustanovení vyhlášky o finančním vypořádání definuje, kdy je z hlediska finančního 
vypořádání ukončen projekt. S ohledem na požadavky některých poskytovatelů tohoto typu 
dotací však vyvstala potřeba definici ještě upřesnit. Ukončením projektu se rozumí ukončení 
jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 
nebo Národního fondu. Ministerstvo výkladem upřesnilo, že o ukončení financování 
rozhoduje poskytovatel.  
Uvedené se vztahuje na akce v rámci financování programů a akcí podle rozpočtových 
pravidel a projekty výzkumu, vývoje a inovací podle zákona 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. Jmenované akce a projekty nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. Uvedené se dále vztahuje na projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle 
rozpočtových pravidel. 
V lednu 2017 byl publikován další výklad v souvislosti se zpracováním finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za 
rok 2016. Tímto výkladem ministerstvo upřesnilo některá ustanovení vyhlášky o finančním 
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vypořádání. Tato upřesnění jsou nyní předmětem návrhu novely vyhlášky o finančním 
vypořádání. Uvedená upřesnění vyplynula ze zpracování finančního vypořádání za rok 2015.  
Obsah výše uvedených výkladů je nutné zapracovat do vyhlášky o finančním vypořádání.  
Dále vznikl požadavek na sjednocení finančního vypořádání projektů. Jedná o akce v rámci 
financování programů a akcí, o projekty výzkumu, vývoje a inovací a projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů.  
Návrh novely vyhlášky dává do souladu finanční vypořádání vyjmenovaných projektů. 
Všechny uvedené projekty jsou financovány z prostředků státního rozpočtu. Projekty 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů jsou za 
současného stavu finančně vypořádány k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, 
naproti tomu akce v rámci financování programů a akcí a projekty výzkumu, vývoje 
a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 
finančních mechanismů, jsou podle platné vyhlášky finančně vypořádány za období týkající 
se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku, tj. každý rok bez ohledu na 
to, zda jsou ukončeny či nejsou ukončeny všechny aktivity definované v rámci akce nebo 
projektu. Návrh novely vyhlášky dává do souladu finanční vypořádání projektů. Finanční 
vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, 
které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 
mechanismů, se provede stejně jako u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 
nebo z prostředků finančních mechanismů k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. 
Ukončení projektu bylo definováno v § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání, v rámci 
návrhu novely vyhlášky je problematika ukončení projektu upravena v rámci 
§ 3 odst. 4 písm. b). 

3. Navrhovaná právní úprava a odůvodnění jejích hlavních principů  
Předmětem návrhu novely vyhlášky o finančním vypořádání jsou především změny 
legislativně-technického charakteru. 
Dále je cílem návrhu novely vyhlášky o finančním vypořádání sladit způsob finančního 
vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací 
s projekty spolufinancovanými z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 
mechanismů. 
Cílem všech navrhovaných úprav je zpřesnit některá ustanovení vyhlášky o finančním 
vypořádání.  

4. Soulad navrhované právní úpravy se zákonem 
Zákonné zmocnění k vydání vyhlášky dává ministerstvu § 75 rozpočtových pravidel, který 
určuje, že organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných 
finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví 
ministerstvo vyhláškou.  
Návrh novely vyhlášky o finančním vypořádání je v souladu se zákonem a v jeho mezích.  

5.  Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
Návrh novely vyhlášky o finančním vypořádání je v souladu s ústavním pořádkem a právním 
řádem České republiky. 
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6.  Soulad navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku a z jejího členství v Evropské unii 

Návrh novely vyhlášky o finančním vypořádání je v souladu s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 

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

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
Nepředpokládá se, že by navrhovaná právní úprava, vzhledem ke svému charakteru, měla 
dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Navrhovaná právní úprava nezakládá 
oproti platné právní úpravě nové povinnosti. Zároveň se nepředpokládá dopad na 
podnikatelské prostředí České republiky, na sociální oblast ani na životní prostředí.  

8. Dopady navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

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

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

10. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost ani obranu státu.  

 
Zpráva o hodnocení dopadů regulace není součástí návrhu novely. Vzhledem k charakteru 
změny nemá zpracování RIA opodstatnění. Uvedené vyplývá i z dokumentu „Plán přípravy 
vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 s vyznačením povinnosti zpracování 
RIA“. 

 

Účinnost novely vyhlášky je navržena dnem 1. ledna 2018. 

Novela vyhlášky bude mít dopad do finančního vypořádání za rok 2017. 
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B. Zvláštní část  

1.1. K čl. I 

K § 2  
Odst. 5 – Uvedené ustanovení vyhlášky o finančním vypořádání definovalo, kdy je z hlediska 
finančního vypořádání ukončeno financování akce nebo projektu. V tomto ustanovení bylo 
tedy definováno ukončení akce nebo projektu pro účely finančního vypořádání.  
S ohledem na přímou souvislost s § 3 odst. 4 písm. b) dochází ke zrušení tohoto ustanovení 
a úpravě dané problematiky v rámci uvedeného paragrafu.   

K § 3 
Odst. 1 – Vzhledem k četnému použití je v rámci tohoto ustanovení zavedena legislativní 
zkratka pro prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel.  
Odst. 4 - Návrh novely vyhlášky dává do souladu finanční vypořádání projektů. Finanční 
vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, 
které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 
mechanismů, se provede stejně jako u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 
nebo z prostředků finančních mechanismů k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.  
Ukončení projektu bylo definováno v § 2 odst. 5, který se touto novelou zrušuje. Nyní je 
ukončení projektu upraveno přímo v § 3 odst. 4 písm. b) 
S ohledem na požadavky některých poskytovatelů tohoto typu dotací vyvstala potřeba 
původní definici ještě zpřesnit. Bylo tedy doplněno, že o ukončení financování rozhoduje 
poskytovatel.  
Ministerstvo financí tím, že o ukončení financování rozhoduje poskytovatel, deklaruje, že 
rozhodný okamžik pro finanční vypořádání akce v rámci financování programů a akcí, 
projektu výzkumu, vývoje a inovací a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie 
nebo z prostředků finančních mechanismů stanovuje poskytovatel s ohledem na jemu známé 
skutečnosti. Forma tohoto rozhodnutí je plně v kompetenci poskytovatele.   

K § 5  
Odst. 1 – Vzhledem ke změně finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se tyto prostředky přesouvají 
z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Finanční vypořádání akcí 
v rámci financování programů a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, tedy 
již není součástí příloh označených písmenem A.  
Odst. 3 – Ustanovení se v platném znění vyhlášky chybně odkazuje na odstavec 4. Skupiny 
příjemců, na které je odkazováno, upravuje odstavec 2. Jde tedy o opravu chyby.   
Odst. 5 – Je doplněno upřesnění v tom smyslu, že správce kapitoly případné odchylky řádně 
okomentuje v komentáři podle § 2 odst. 1. Ustanovení tak definuje přesné místo pro 
okomentování odchylek, které jsou v rámci tohoto ustanovení specifikovány, vzhledem 
k tomu, že jakákoli úprava tabulek je nepřípustná.  
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K § 7 
Odst. 2 – Jde o nový odstavec, který navazuje na úpravu § 5 odst. 5. Jde tedy o rozšíření 
obsahu komentáře podle § 2 odst. 1. 
Odst. 6 – Jedná se o dosavadní odstavec 5. Zde je poprvé zmíněn příjmový účet státního 
rozpočtu. Z uvedeného důvodu byl dosavadní text „účet ministerstva“ nahrazen. Jde tedy 
o opravu chyby. Dále byla zohledněna skutečnost, že příjmový účet státního rozpočtu pro 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem neexistuje. Existuje pouze příjmový účet státního 
rozpočtu. Proto byl dosavadní text „účet ministerstva“ nahrazen textem  „příjmový účet 
státního rozpočtu (dále jen „příjmový účet“). 

K § 8 
Odst. 1 – V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto 
prostředků přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. 
Odst. 4 – Úprava tohoto ustanovení souvisí s úpravou § 7 odst. 6. Vzhledem k tomu, že 
poprvé je příjmový účet státního rozpočtu zmíněn právě v ustanovení § 7 odst. 6, v tomto 
odstavci už se použije pouze zavedená legislativní zkratka.  

K § 9 
Odst. 1 – V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto 
prostředků přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. 

K § 12 
Odst. 1 – V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto 
prostředků přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. 

K § 16 
Odst. 1 – V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, bylo nutné tuto problematiku 
upravit v rámci § 16. Finanční vypořádání těchto prostředků je součástí příloh označených 
písmenem B. 

K § 17 
Odst. 1 – V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů 
a akcí a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu 
Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů, bylo nutné tuto problematiku 
upravit v rámci § 17. Finanční vypořádání těchto prostředků je součástí příloh označených 
písmenem B. 
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1.2.  K přílohám 

K příloze č. 1 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků 
přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto 
důvodu je nutné změnit záhlaví vzoru tabulky.  

Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 2 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků 
přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto 
důvodu je nutné změnit záhlaví vzoru tabulky.  
Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 3 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků 
přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto 
důvodu je nutné změnit záhlaví vzoru tabulky.  
Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 4 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků 
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přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto 
důvodu je nutné změnit záhlaví vzoru tabulky.  
Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 7 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů vědy, výzkumu a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků přesouvá 
z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto důvodu je nutné 
změnit záhlaví vzoru tabulky.  
Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 8 
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů vědy, výzkumu a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 
nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků přesouvá 
z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto důvodu je nutné 
změnit záhlaví vzoru tabulky.  
Sloupec b) v přílohách označených písmenem A je nutné ponechat pro potřeby finančního 
vypořádání návratné finanční výpomoci v rámci financování programů a akcí, do sloupce b) 
se uvede se číslo programu ve smyslu § 12 rozpočtových pravidel jako souhrn akcí (projektů) 
v rámci tohoto programu realizovaných“. Návratná finanční výpomoc podléhá finančnímu 
vypořádání pouze za rok, ve kterém byla poskytnuta, a proto zůstává součástí příloh 
označených písmenem A.  

K příloze č. 9 
Vzor na příloze č. 9 je určen pro předložení podkladů o finančním vypořádání dotací 
poskytnutých Ministerstvem financí z Národního fondu, a to jak pro zpracování jednotlivými 
příjemci těchto dotací, tak i pro ministerstvo jako poskytovatele těchto dotací. Nyní je 
finanční vypořádání těchto prostředků sledováno podle skupin příjemců, což koresponduje 
s ostatními přílohami.  
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K příloze č. 10 

Vzor na příloze č. 10 je určen pro předložení údajů o finančním vypořádání prostředků 
poskytnutých na řešení škod způsobených povodněmi po jejich vyčerpání nebo po ukončení 
možnosti jejich použití na stanovený účel. Nyní je finanční vypořádání těchto prostředků 
sledováno podle skupin příjemců, což koresponduje s ostatními přílohami. 

K příloze č. 11 
Vzor v příloze č. 11 je určen pro finanční vypořádání prostředků převedených do rezervního 
fondu organizačních složek státu pouze v souladu s § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel. 
Prostředky definované v § 48 odst. 6 rozpočtových pravidel není z pohledu finančního 
vypořádání nutné sledovat v detailu programů EDS/SMVS, proto v rámci této přílohy došlo 
k odstranění sloupce b.  

K příloze č. 12 
Vzor obsažený v příloze č. 12 slouží pro vypracování rekapitulace vratek správcem kapitoly 
státního rozpočtu, v níž přehledně shrne výsledek finančního vypořádání za celou kapitolu.  
Návrh novely vyhlášky upravuje výpočet sloupce 6 tak, aby výsledkem byl rozdíl mezi 
skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců. 
Od hodnot v sloupci 5 se odečítají hodnoty uvedené v sloupci 1. V případě kladného rozdílu 
se tedy jedná o vratku nad rámec, záporný rozdíl je tvořen neodvedenými prostředky ve 
lhůtách stanovených vyhláškou o finančním vypořádání pro provedení finančního vypořádání. 
V příloze dále došlo k odstranění řádku pro „Povodňové škody“, a to v souvislosti s tím, že 
nyní je finanční vypořádání těchto prostředků na příloze č. 10 sledováno podle skupin 
příjemců. Finanční vypořádání těchto prostředků tedy bude zahrnuto do řádku podle příslušné 
skupiny příjemců. 

K příloze č. 13 
Vzor obsažený v příloze č. 13 slouží pro vypracování rekapitulace dotací poskytnutých 
následně (ex post) z prostředků České republiky správcem kapitoly státního rozpočtu, v níž 
přehledně shrne tyto dotace za celou kapitolu. Součástí této rekapitulace nejsou dotace, které 
byly poskytnuty následně jen z části, tj. část dotace byla poskytnuta předem (ex ante) a část 
následně.  
V souvislosti se změnou finančního vypořádání akcí v rámci financování programů a akcí 
a projektů výzkumu, vývoje a inovací, které nejsou spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie nebo z prostředků finančních mechanismů, se finanční vypořádání těchto prostředků 
přesouvá z příloh označených písmenem A na přílohy označené písmenem B. Z tohoto 
důvodu nejsou součástí přílohy č. 13 a je nutné změnit záhlaví vzoru tabulky.  
V příloze dále došlo k odstranění řádku pro „Povodňové škody“, a to v souvislosti s tím, že 
nyní je finanční vypořádání těchto prostředků na příloze č. 10 sledováno podle skupin 
příjemců. Finanční vypořádání těchto prostředky tedy bude zahrnuto řádku podle příslušné 
skupiny příjemců.  

K příloze č. 14 
Příloha č. 14 obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách 
č. 1 až 13 vyhlášky.  
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V rámci této přílohy došlo ke změnám v souvislosti s vložením legislativní zkratky pro 
prostředky podle § 13 a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel do § 3 odst. 1.  
Dále došlo k úpravě pokynů pro přílohu č. 9 a 10 vzhledem k tomu, že nově je finanční 
vypořádání těchto prostředků sledováno podle skupin příjemců. 
V rámci této přílohy, konkrétně se jedná o bod 10, pokyn pro sloupec 6), došlo k úpravě 
v souvislosti s úpravou výpočtu sloupce 6 v příloze č. 12 – Rekapitulace vratek. Byly tedy 
upraveny pokyny ke zpracování tabulky podle vzoru v příloze č. 12. Sloupec 6 uvádí rozdíl 
mezi skutečně odvedenými prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin 
příjemců. V platném znění vyhlášky o finančním vypořádání je to naopak. Úprava tedy 
znamená, že v případě kladného rozdílu se jedná o vratku nad rámec, záporný rozdíl je tvořen 
neodvedenými prostředky ve lhůtách stanovených vyhláškou o finančním vypořádání pro 
provedení finančního vypořádání. 
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