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V. 

Vypořádání připomínkového řízení 

 

 Připomínkové 

místo 
Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

1 HMP k bodu 1 

(§ 2 odst. 5) 

 v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády uvést: „V 

§ 2 se odstavec 5 zrušuje.“ 
Vysvětleno. 

Bod 1 byl odstraněn, proto § 2 odst. 5 zůstane v původním znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ 

2 HMP k bodu 4 

(§ 3 odst. 4 

písm. b)) 

 v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády slova „Národního 

fondu. O ukončení“ nahradit slovy „Národního fondu; o ukončení“ 
Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

3 HMP k bodu 33 

(Příloze č. 14 

bodu 1) 

 v souladu s čl. 64 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slova „v platném 

znění“ nahradit slovy „ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.“ 
Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

4 HMP k bodům 35 a 

40 

(Příloze č. 14 

bodům 2 a 5) 

 v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády slova „, o účasti státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění“ 

vypustit 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

5 HMP k bodu 42 

(Příloze č. 14 

bodu 7) 

 vypsat zkratku „EU/FM“ Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

6 Jihočeský Přílohy A a B zásadní Z příloh Část A. navrhujeme odstranění sloupce č. programu EDS/ SMVS 

a změnit názvy tabulek Část A i Část B 

Odůvodnění: Dle záměru důvodové zprávy je zřejmé, že i návratné 

finanční výpomoci v rámci financování programu a akce budou 

vypořádávány v Části B.. Z  toho vyplývá i nutnost změny názvů příloh 

Část A. i Část B. (v tabulkách Části A. je pak potřeba v názvu přesunout 

„návratné finanční výpomoci“ do výjimky a v tabulkách Části B. je 

potřeba je v názvu doplnit. 

Vysvětleno. 

Z příloh v Části A nelze odstranit sloupec b) „č. akce (projektu) 

EDS/SMVS“, s ohledem na návratné finanční výpomoci (dále jen NFV).  

V souvislosti s NFV byl upraven § 3 odst. 4 a 6 novely vyhlášky a 

doplněno vysvětlení do odůvodnění. Souhlasíme s názorem, že akce 

v rámci programového financování patří způsobem vypořádání na přílohu 

Část B. Zároveň je ale nutné zohlednit způsob poskytování NFV a to, že 

v rámci programového financování je možné poskytovat NFV.  

Platí, že NFV se vypořádá při FV za rok, v němž byla poskytnuta, tj. k 31. 

prosinci tohoto roku. Z uvedeného důvodu je nutné sloupec pro 

EDS/SMVS v Části A příloh ponechat. Splátky NFV jdou již mimo 

finanční vypořádání. Splátky jsou zasílány na příjmový účet poskytovatele 

návratné finanční výpomoci a jsou příjmem státního rozpočtu.  

Výjimka pro NFV poskytnuté na akce v rámci programového financování 

je doplněna do odůvodnění takto: „Výjimku tvoří návratné finanční 

výpomoci poskytované v rámci programového financování. V případě 

návratné finanční výpomoci platí, že se vypořádá při finančním vypořádání 

za rok, v němž byla poskytnuta.“ 
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 Připomínkové 

místo 
Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

Dále je upraven § 3 takto:  

 (4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není 

stanoveno jinak, 

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. 

prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání 

upraveného v písmenu b), 

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací3) a projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

Dále je upraven § 3 takto:  

 (6) Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se 

provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 

31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. 

Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední 

splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy 

poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené 

vratky. 

7 Jihočeský obecně zásadní Navrhujeme doplnění textové části vyhlášky o závaznou povinnost 

poskytovatele dotace (návratné finanční výpomoci), uvést v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, případně ve Smlouvě o poskytnutí dotace, číslo přílohy 

a Část přílohy (A případně B), na které bude příjemce dotace finanční 

vypořádání předkládat, tedy na jaké příloze bude požadováno. 

Odůvodnění: Navrhovanou změnou se značně zvyšuje předpoklad 

chybovosti při finančním vypořádání. Bez doplnění této povinnosti budou 

příjemci dotace (zejména obce), vystaveni riziku použití nesprávné 

tabulky pro finanční vypořádání a dle zkušeností z předchozích let je tato 

skutečnost předmětem kontrol finančních úřadů a zejména obcím jsou 

udělovány za záměnu tabulek sankce, přestože údaje uvedené v tabulce 

jsou správně.  

Nebudou – li tabulkové přílohy vyhlášky č. 367/2015 Sb. Část B. sloužit 

výhradně k vypořádání dotací z rozpočtu EU,  jak tomu bylo doposud dle 

vyhlášky č. 52/2008 Sb. a dále i dle platné vyhlášky č. 367/2015 Sb., 

postrádá logiku přílohy k vyhlášce dělit na Část A. a Část B. 

Vysvětleno. 

Požadované doplnění paragrafového znění vyhlášky o finančním 

vypořádání je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí upravují rozpočtová 

pravidla. Náležitosti rozhodnutí konkrétně stanoví § 14 odst. 4 

rozpočtových pravidel. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních 

výpomocí pak v souladu se zmocněním v § 75 rozpočtových pravidel 

upravuje vyhláška o finančním vypořádání, kde je v paragrafovém znění 

srozumitelně upraven postup pro všechny, jichž se finanční vypořádání 

týká, počínaje příjemcem dotace, vždy s odkazem na konkrétní přílohu. 

Stejně tak názvy příloh jsou dostatečně návodné.  

Přestože Část B příloh nebude výhradně sloužit finančnímu vypořádání 

dotací EU/FM, dělení příloh na Část A a B bude i nadále opodstatněné. 

Část A příloh bude sloužit pro finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí za období týkající se celého příslušného roku podle 

stavu k 31. prosinci daného roku a Část B příloh bude sloužit pro finanční 

vypořádání akcí a projektů, tedy po skončení akce či projektu za celou dobu 
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 Připomínkové 

místo 
Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

trvání akce či projektu.  

8 Jihomoravský K § 12 odst. 4: zásadní Požadujeme vypustit slova: …nebo návratných finančních výpomocí…, 

neboť tento paragraf vyhlášky upravuje pouze finanční vypořádání dotací. 
Akceptováno. 

Zřejmě se jedná o § 17 odst. 4. Text byl upraven. 

9 Jihomoravský K § 12 a § 17: zásadní U dotací na akce v rámci financování programů a na projekty 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie vypořádávané 

prostřednictvím krajů dle § 12 a § 17 vyhlášky požadujeme doplnit 

povinnost pro poskytovatele dotací informovat příslušné kraje o ukončení 

financování akcí a tom, že mají být za daný rok finančně vypořádány, 

neboť kraje tyto informace nemají a nemohou tak vědět, v jakém období 

mají být dotace finančně vypořádány. 

Vysvětleno. 

Požadované doplnění paragrafového znění vyhlášky o finančním 

vypořádání je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí upravují rozpočtová 

pravidla. Náležitosti rozhodnutí konkrétně stanoví § 14 odst. 4 

rozpočtových pravidel. 

10 Jihomoravský K Příloze č. 

7A a 8A: 

zásadní V názvu příloh u části A. Finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí … požadujeme vypustit slova návratných finančních 

výpomocí, neboť tyto přílohy nejsou určeny pro finanční vypořádání 

návratných finančních výpomocí. Ze stejného důvodu pak požadujeme 

vypustit slova „návratné finanční výpomoci“ v názvu sloupce 4) příloh č. 

7A a 8A. 

Akceptováno. 
Přílohy byly upraveny.  

 

 

11 Jihomoravský K Příloze č. 

7A a 8A: 

zásadní Vzhledem k tomu, že přílohy č. 7A a 8A nejsou určeny k finančnímu 

vypořádání návratných finančních výpomocí, požadujeme z těchto příloh 

vypustit sloupec b) č. akce (projektu EDS/SMVS), neboť tento je v 

přílohách č. 7A a 8A nadbytečný. 

Ze stejného důvodu pak v příloze č. 14 v částech 5) a 6) Pokyny ke 

zpracování tabulek dle vzoru v příloze č. 7 (Část A) resp. č. 8 (Část A) 

vypustit komentář ke sloupci b) těchto příloh. 

Akceptováno. 

Sloupce v uvedených přílohách vypuštěny nebyly. Byla však upravena 

příloha č. 14. Pokyny pro vyplnění sloupce b) v rámci příloh č. 7A a 8A 

byly upraveny následujícím způsobem: 

sloupec b) 

nevyplňuje se 

 

12 Jihomoravský obecně  Vzhledem ke změně způsobu vypořádání dotací na akce v rámci 

financování programů požadujeme doplnit do přechodných ustanovení 

vyhlášky postup finančního vypořádání dotací na akce v rámci 

financování programů u víceletých projektů, jejichž financování bude 

ukončeno v roce 2017 a které byly již částečně vypořádány dle stávajícího 

znění vyhlášky v předchozích letech. 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. 

V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 

13 Moravskoslezský K čl. I bod 4 zásadní § 3 odst. 4 písm. b) podle předloženého návrhu vyhlášky zní: „Finanční 

vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se 

provede, pokud není stanoveno jinak, 

b) v případě akce v rámci financování programů a akcí, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací a projektu spolufinancovaného z rozpočtu 

Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle stavu k 

Vysvětleno. 

Požadované doplnění paragrafového znění vyhlášky o finančním 

vypořádání je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí upravují rozpočtová 

pravidla. Náležitosti rozhodnutí konkrétně stanoví § 14 odst. 4 

rozpočtových pravidel. 
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 Připomínkové 

místo 
Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen bylo ukončeno financování 

akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu. O ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

 

Navrhujeme na konec textu za větu "O ukončení financování rozhoduje 

poskytovatel." doplnit text: ", který je povinen o dané skutečnosti 

informovat písemně příjemce dotace a současně jeho zřizovatele a 

zároveň jim předat informaci, že nastal rozhodný okamžik pro předložení 

finančního vypořádání." 

  

Odůvodnění:  

Ne vždy je zcela zřejmé, že nastal rozhodný okamžik pro předložení 

finančního vypořádání. Příjemce mnohdy čeká několik měsíců na 

ukončení financování a samotné oznámení o jeho ukončení není jednotné. 

Např. z protokolu „Závěrečné vyhodnocení akce“, který některé kapitoly 

zasílají, nelze vyčíst, že se jedná o ukončení financování a tudíž, že 

nastala povinnost předložit finanční vypořádání. V současnosti u 

průtokových dotací, je-li např. příjemcem škola zřizovaná obcí nebo obec, 

tyto informace ověřujeme, před zahájením finančního vypořádání, u všech 

poskytovatelů dotací. 

 

14 Moravskoslezský   Navrhujeme do části „Obecné zásady finančního vypořádání, výjimky z 

obecných zásad, zásady pro vyplnění tabulek a zpracování komentáře“ 

(stávající § 3 až 7) doplnit způsob předání finančního vypořádání - tj. 

datovou schránkou, poštou, kurýrní službou, prostřednictvím webové 

aplikace aj. 

 

Odůvodnění:  

Při finančním vypořádání za rok 2016 jsme se setkali s požadavkem 

MPSV na zpracování finančního vypořádání ÚZ 13015 - Příspěvek na 

výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 

prostřednictvím webové aplikace OKnouze. Vzhledem k tomu, že postup 

předložení byl (dle našeho názoru) v rozporu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. 

- např. obce nepředložily FV prostřednictvím kraje, webová aplikace 

umožňovala vložit pouze podpis jedné osoby, která však nebyla 

oprávněna provádět FV, systém neumožňoval vložit podpis statutárního 

zástupce, aj., Moravskoslezský kraj zpracoval a předal finanční 

vypořádání (za kraj i za obce) obvyklým způsobem, ale zároveň i 

prostřednictvím systému OKnouze. Ačkoliv MPSV pro FV za rok 2017 

od tohoto postupu ustoupilo, není vyloučeno, že v období postupné 

elektronizace agend nepřijde s obdobným řešením jiný poskytovatel. 

Domníváme se, že uvedený způsob zpracování finančního vypořádání by 

Vysvětleno. 

Rozpočtová pravidla, ani vyhláška o finančním vypořádání neupravují 

samotný proces podání vůči správnímu orgánu, podpůrně je proto potřeba 

použít zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Podání upravuje § 37 odst. 4 

správního řádu s tím, že „podání je možno učinit písemně nebo ústně do 

protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem“. Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto případě 

MPSV jako poskytovatel postupuje v rozporu s vyhláškou o finančním 

vypořádání.  
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mohl být možný, ale za předpokladu, že poskytovatel dodrží postup 

stanovený vyhláškou. 

15 Moravskoslezský   V návaznosti na úpravu § 5 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 

1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b), § 16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 1 písm. 

b) navrhujeme u vzorových tabulek, přílohy č. 1 - 8 „Část A“, odstranit 

sloupce b) s názvem „č. programu EDS/SMVS“ případně "č. akce 

(projektu) EDS/SMVS". 

 

V návaznosti na výše uvedené navrhujeme upravit texty v příloze č. 14 

„Pokyny ke zpracování finančního vypořádání dle vzorů v přílohách č. 1 

až 13", sloupce b).  

  

Odůvodnění:  

Vzhledem k tomu, že finanční vypořádání akcí v rámci financování 

programů a akcí, projektů výzkumu, vývoje a inovací se nově bude 

předkládat na vzorových tabulkách s označením „Část B“, nemá již tento 

sloupec své opodstatnění ve vzorových tabulkách s označením „Část A“. 

Vysvětleno. 

Z příloh v Části A nelze odstranit sloupec b) „č. akce (projektu) 

EDS/SMVS“, s ohledem na Návratné finanční výpomoci (dále jen NFV).  

V souvislosti s NFV byl upraven § 3 odst. 4 a 6 novely vyhlášky a 

doplněno vysvětlení do odůvodnění. Souhlasíme s názorem, že akce 

v rámci programového financování patří způsobem vypořádání na přílohu 

Část B. Zároveň je ale nutné zohlednit způsob poskytování NFV a to, že 

v rámci programového financování je možné poskytovat NFV.  

Platí, že NFV se vypořádá při FV za rok, v němž byla poskytnuta, tj. k 31. 

prosinci tohoto roku. Z uvedeného důvodu je nutné sloupec pro 

EDS/SMVS v Části A příloh ponechat. Splátky NFV jdou již mimo 

finanční vypořádání. Splátky jsou zasílány na příjmový účet poskytovatele 

návratné finanční výpomoci a jsou příjmem státního rozpočtu.  

Výjimka pro NFV poskytnuté na financování akcí v rámci programového 

financování je doplněna do odůvodnění takto: „Výjimku tvoří návratné 

finanční výpomoci poskytované v rámci programového financování. V 

případě návratné finanční výpomoci platí, že se vypořádá při finančním 

vypořádání za rok, v němž byla poskytnuta.“ 

Dále je upraven § 3 takto:  

 (4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není 

stanoveno jinak, 

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. 

prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání 

upraveného v písmenu b), 

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací3) a projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

Dále je upraven § 3 takto:  

 (6) Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se 

provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 

31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. 

Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední 

splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy 
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poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené 

vratky. 

 

Výše uvedené neplatí pro přílohy 7A a 8A. Vzhledem k tomu, že § 19 

rozpočtových pravidel uvádí, že prostřednictvím kraje jsou do rozpočtů 

obcí poskytovány dotace a toto ustanovení neumožňuje tímto způsobem 

poskytovat návratné finanční výpomoci, byla chybně uvedená slova „a 

návratných finančních výpomocí“ v názvu příloh 7 a 8, části A vypuštěna. 

Sloupce v uvedených přílohách vypuštěny nebyly. Byla však upravena 

příloha č. 14. Pokyny pro vyplnění sloupce b) v rámci příloh č. 7A a 8A 

byly upraveny následujícím způsobem: 

sloupec b) 

nevyplňuje se 

16 Moravskoslezský   Navrhujeme sjednotit názvy popisků ve sloupcích b), vzorové tabulky s 

označením „Část B“.  

  

Odůvodnění:  

Ve vzorech jsou ve sloupcích b) dva různé texty: „č. programu 

EDS/SMVS“ a "č. akce (projektu) EDS/SMVS". Např. jiný název je v 

příloze č. 7 (předkládají obce kraji) a jiný v příloze č. 8 (souhrnná tabulka 

za obce, kterou předkládá kraj), ačkoliv se jedná o stejné údaje. 

Vysvětleno. 

Popisky sloupců jsou nazvány jinak v lichých přílohách a jinak v sudých 

přílohách. Důvodem je, že v lichých přílohách je členění u příjemce ve 

větším detailu než u poskytovatele, který vyplňuje sudé přílohy souhrnným 

údajem za jednotlivé příjemce v rámci daného programu.  

17 Pardubický  Důvodová 

zpráva 

V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 

367/2015 Sb. je v části nazvané K příloze č. 2 ve druhém odstavci v níže 

uvedené větě chybně použito dvakrát slovo „se“. „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“.   

Akceptováno. 

Upraveno. 

 

18 Ústecký K příloze č. 

14, bodu 8) 

Pokyny ke 

zpracování 

tabulky dle 

vzoru v 

příloze č. 10 
do sloupce a) 

 K příloze č. 14, bodu 8) Pokyny ke zpracování tabulky dle vzoru v příloze 

č. 10 – Finanční vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům na řešení 

povodňových škod 

 

Do pokynu ke zpracování údajů do sloupce a) navrhujeme za slova „v 

případě poskytovatele“ vložit slova „nebo kraje“ takto: 

  

„sloupec a) 

v případě příjemce se uvádí jednotlivé dotační tituly v rámci příslušné 

skupiny příjemců; jednotlivým dotačním titulem se rozumí účel stanovený 

v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace v 

případě poskytovatele nebo kraje se uvádí skupina podle příjemců: 

Akceptováno. 

Upraveno. 
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Odůvodnění: 

Vzor přílohy č. 10 je předkladatelem sjednocen s ostatními přílohami a 

finanční vypořádání prostředků poskytnutých na povodně je sledováno 

podle skupin příjemců. Přílohu č. 10 vyplňuje podle § 19 vyhlášky o 

finančním vypořádání příjemce, kterému byla poskytnuta dotace na řešení 

povodňových škod prostřednictvím kraje, podle § 20 kraj, který vypracuje 

souhrn za všechny příjemce a podle § 22 poskytovatel. V pokynech ke 

zpracování sloupce a) tabulky dle vzoru v příloze č. 10 jsou uvedeny 

informace pro příjemce a pro poskytovatele, ale nikoli pro kraj. Z důvodu 

zpřesnění a předejití nejasnostem při vyplňování souhrnných údajů za kraj 

navrhujeme připomínku výše s ohledem na to, že kraj stejně jako 

poskytovatel vypracuje souhrn za všechny příjemce. 

19 Ústecký K přílohám č. 

7 a č. 8 

 Do názvu příloh části A navrhujeme vložit slova „a návratných finančních 

výpomocí“. 

 

Do přílohy č. 7 takto: „Finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze 

státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“. 

 

Do přílohy č. 8 takto: „Souhrn – Finanční vypořádání dotací a návratných 

finančních výpomocí poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze 

státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv“. 

 

Odůvodnění: 

Na přílohách č. 7 a č. 8 části A jsou také finančně vypořádávány návratné 

finanční výpomoci. U názvů příloh označených část A jsou návratné 

finanční výpomoci uvedeny. Z důvodu zpřesnění navrhujeme návratné 

finanční výpomoci zahrnout i do názvu příloh. Totožně jako u přílohy č. 

3. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že § 19 rozpočtových pravidel uvádí, že prostřednictvím 

kraje jsou do rozpočtů obcí poskytovány dotace a toto ustanovení 

neumožňuje tímto způsobem poskytovat návratné finanční výpomoci, byla 

chybně uvedená slova „a návratných finančních výpomocí“ v názvu příloh 

7 a 8, části A vypuštěna.  Dále byl upraven text v záhlaví sloupce 4. 

Sloupce v uvedených přílohách vypuštěny nebyly. Byla však upravena 

příloha č. 14. Pokyny pro vyplnění sloupce b) v rámci příloh č. 7A a 8A 

byly upraveny následujícím způsobem: 

sloupec b) 

nevyplňuje se 

 

20 MK  zásadní Sjednocení finančního vypořádání projektů výzkumu a vývoje 

podporovaných ze státního rozpočtu dle zákona č. 130/2002 Sb. s 

projekty spolufinancovanými z prostředků EU anebo z prostředků 

finančních mechanismů je zásadní změnou vypořádávání projektů (dle 

doby jejich trvání a ukončení financování). Na rozdíl od projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie na principu ex-post 

financování, v rámci kterého příjemce předkládá soupisy faktur, které jsou 

následně kontrolovány a propláceny, jsou dotace na podporu výzkumu a 

vývoje ze státního rozpočtu poskytovány na předem vymezené činnosti 

vždy na daný kalendářní rok dopředu s podmínkou předložení finančního 

vypořádání za každý kalendářní rok realizace takovéhoto projektu. 

Poskytnutí finančních prostředků v dalším roce řešení projektu je poté 

Vysvětleno. 

Změna ve finančním vypořádání projektů, kdy se finanční vypořádání 

projektů provede až po ukončení financování projektu a nikoli každoročně, 

bez ohledu na to, zda jsou projekty ukončeny nebo nejsou ukončeny, byla 

provedena na základě požadavku na sjednocení finančního vypořádání 

projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Změna ve finančním 

vypořádání projektů snižuje administrativní zátěž příjemce i poskytovatele.  

O ukončení financování rozhoduje poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV 

stanoví, že ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.   

Pokud poskytovatel rozhodne o ukončení financování k 31. 12. roku, v 
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vázáno na řádné splnění požadavku na doložení finančního vypořádání za 

předchozí rok. V případě přesunutí povinnosti finančního vypořádání až k 

datu 31. prosince roku faktického ukončení řešení a finanční podpory 

daného projektu by poskytovatel dotací ze státního rozpočtu ztratil zcela 

kontrolu nad jím poskytovanými financemi, a to i na dobu několika let v 

závislosti na délce trvání projektu. Zcela neřešeno zůstává, jak bude 

naloženo s ročně nedočerpanými prostředky (dosud vratky, které byly 

každoročně vypořádány odvodem do státního rozpočtu z účtu cizích 

prostředků (depozitní účet)). Žádáme o zachování mechanismu 

každoročního vypořádávání podpor projektů výzkumu a vývoje včetně 

odvodů nedočerpaných prostředků do státního rozpočtu.  Po ukončení 

podpory projektu mohou být pouze pro informaci MF vykázány údaje o 

jednotlivých projektech kumulativně  za celou dobu řešení ve struktuře 

požadovaných údajů (skutečně čerpáno celkem k 31. 12.  roku, v němž 

byl projekt ukončen/skutečně použito celkem k 31. 12.  roku, v němž byl 

projekt ukončen a celková vratka dotace z předchozích vypořádání od 

zahájení po ukončení projektu). Tyto údaje jsou uvedeny i v Informačním 

systému výzkumu, vývoje a inovací- Centrální evidenci projektů, pouze 

však nejsou uvedeny v Kč na dvě desetinná místa. Tato připomínka je 

zásadní.   

němž byla podpora poskytnuta, bude dotace finančně vypořádána 

následující rok ve lhůtách daných vyhláškou o FV. 

V případě víceletých projektů budou vypořádány po ukončení financování 

projektu. U MK zřejmě finanční vypořádání do jisté míry supluje kontrolní 

mechanismy v rámci poskytování dotací VaVaI a také je zřejmě součástí 

dalších podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace VaVaI. Toto poslání však 

finanční vypořádání podle rozpočtových pravidel nemá. Finanční 

vypořádání slouží k tomu, aby se nevyčerpané prostředky poskytnutých 

dotací vrátily do státního rozpočtu. Poskytovatel musí mít nastaveny své 

vlastní kontrolní mechanismy tak, aby neztratil kontrolu nad 

poskytovanými dotacemi.  

Nedočerpané prostředky budou po provedeném finančním vypořádání 

odvedeny v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání do státního 

rozpočtu. 

 

 

21 MK  zásadní Vyhláška v navrhovaném znění  rovněž neupravuje mechanismus 

vypořádávání pro projekty výzkumu a vývoje, které byly zahájeny v 

letech dřívějších (v případě MK v r. 2013 a v r. 2016) a byly finančně 

vypořádávány každoročně včetně odvodu případných vratek nevyužitých 

prostředků do státního rozpočtu. Vzorové přílohy č. 2 část B, a č. 4 část B, 

na které odkazuje novelizovaný § 5 odst. 1 písmeno c), však s těmito, již 

vypořádanými, vratkami z let předchozích před r. 2017 nepočítají, není je 

jak do výkazů uplatnit. Nelze dle našeho názoru pouze provést 

kumulativní součet prostředků poskytnutých a čerpaných za období řešení 

projektů, neboť rozdíl (vratka) byl ve většině let řešení projektu již 

odveden do státního rozpočtu.  

Rovněž v pokynech ke zpracování tabulek (pro poskytovatele podpory 

Výzkumu a vývoje-MK se jedná o přílohy č. 2 část B, a č. 4 část B) na str. 

48, je  u sloupce 1 uvedeno, že se do něj uvede celkový objem dotace 

převedený příjemci k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen ponížený 

o vratky provedené v průběhu řešení projektu na výdajový účet 

poskytovatele. Pokyny ale neobsahují postup pro již provedené a ročně 

vypořádané vratky se státním rozpočtem poukázané na depozitní účet 

poskytovatele v průběhu řešení projektů, nežli MF navrhlo změny touto 

vyhláškou.  

Pokud nebude akceptovatelná  zásadní připomínka č. 1, žádáme tedy 

variantně o zavedení přechodného ustanovení, že tento mechanismus 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 
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vypořádání bude zaveden pro projekty zahajované v r. 2017,  nebo o 

zapracování správného postupu pro výkaz již odvedených vratek 

nečerpaných prostředků u projektů zahájených v r. 2016 a dříve do 

pokynů pro vyplňování vzorových formulářů. Tato připomínka je zásadní. 

22 MK   Není také zřejmé, jak bude finančně vypořádávána institucionální podpora 

dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací. Pokud je 

rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého 

koncepčního rozvoje výzkumných organizací vydáno na jeden kalendářní 

rok, má se tak činit  vždy k 31. 12. roku poskytnutí podpory? 

Vysvětleno. 

Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných 

organizací je poskytována formou dotace. Dotace na projekt výzkumu, 

vývoje a inovací bude vypořádána podle § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky o FV 

podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu. O ukončení financování rozhoduje 

poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV stanoví, že ukončením projektu se 

rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.   

Pokud poskytovatel rozhodne o ukončení financování k 31. 12. roku, v 

němž byla podpora poskytnuta, bude dotace finančně vypořádána 

následující rok ve lhůtách daných vyhláškou o FV. 

 

23 MK   V návaznosti na platnou Metodiku hodnocení výzkumných organizací 

(Metodiku 2017+) mají být po vyhodnocení výzkumných organizací 

vydána rozhodnutí o finanční podpoře koncepčního rozvoje na 5-7 let. 

Není jasné, jak budou tyto institucionální podpory finančně 

vypořádávány. Připomínáme v této souvislosti, že finanční podpora se 

však bude uvolňovat podobně jako u programových projektů každoročně 

a může dojít i ke změně objemů (např. v souvislosti s možnostmi st. 

rozpočtu může dojít ke snížení apod.). 

Vysvětleno. 

O ukončení financování rozhoduje poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV 

stanoví, že ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.  Poskytovatel může na změnu objemu finanční 

podpory reagovat změnou rozhodnutí.  

24 MK   Není zřejmé, zda se programové projekty, které v roce, za který se 

finančně vypořádává se státním rozpočtem, nekončí (jejich podpora 

pokračuje i v roce následujícím), budou vykazovat ve vzorových 

formulářích za tento rok.  Poskytovatel si pouze povede evidenci 

poskytnuté a vyčerpané podpory daného roku, včetně rozdílu (budoucí 

vratky, která nebyla v průběhu roku vrácena na výdajový účet 

poskytovatele a zůstane na účtech příjemce podpory). Má to znamenat, že 

se tento postup opakuje ve všech letech poskytované podpory projektu a 

po posledním roce se kumulativně poskytnuté a čerpané prostředky všech 

let vykáží v příslušných vzorových formulářích (2B/4B) a kumulativně 

vzniklá vratka (za všechny roky) se pouze jedenkrát odvede do státního 

rozpočtu cestou převodu na depozitní účet poskytovatele? Bylo by vhodné 

vysvětlit, zda je tento mechanismus přípustný i pro státní příspěvkové 

organizace, které na rozdíl od veřejných výzkumných institucí nemohou 

vytvářet fond účelově určených prostředků. Měla by rovněž být dořešena 

Vysvětleno. 

Víceleté projekty budou vypořádány po ukončení financování projektu, o 

čemž rozhoduje poskytovatel. Příjemce bude v případě nevyčerpaných 

prostředků u víceletých projektů postupovat podle pokynů poskytovatele, 

který má ve své kompetenci více možností – poskytovatel může na změnu 

objemu finanční podpory reagovat změnou rozhodnutí, přijmout prostředky 

v průběhu roku na výdajový účet a použít je pro jiného příjemce, na konci 

roku vykázat NNV. V souladu s vyhláškou o finančním vypořádání se bude 

postupovat podle stavu k 31. prosinci roku, v němž ukončeno financování 

akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu. O ukončení financování rozhoduje 

poskytovatel. 
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otázka, kde budou státní příspěvkové organizace tyto budoucí vratky po 

31. 12. příslušného roku podpory projektu, který není posledním rokem 

podpory, uchovávat do doby odvodu do státního rozpočtu? 

25 MPSV K úvodní větě 

vyhlášky 

 Do návrhu je třeba doplnit úvodní větu vyhlášky v souladu s čl. 38 

Legislativních pravidel vlády. 
Akceptováno. 

Upraveno. 

26 MPSV K čl. 1 zásadní Provádění finančního vypořádání u projektů spolufinancovaných z 

rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, které je 

současnou vyhláškou uloženo příjemcům podpory, je administrativní 
krok, který nemá pro poskytovatele ani další subjekty žádný význam.  

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). 

Konkrétně: Příjemce dotace je třeba instruovat, jak mají tabulky 

vyplňovat, následně musí proběhnout jejich kontrola a u části příjemců 

musí poskytovatel požadovat opravy, protože první verzi příjemci 

neodevzdají správně. Žádné nové údaje se poskytovatel nedozvídá, 

nevyužité prostředky už má v daný okamžik na bankovním účtu a tabulky 

nejsou nikomu předávány pro další využití, zůstávají u poskytovatele.  

V případě dotací programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 

požadujeme úpravu finančního vypořádání tak, aby probíhalo pouze ve 

formě sumarizace údajů na úrovni MF (výstup z účetního systému Viola), 

případně na úrovni poskytovatele (bez formuláře od příjemce), neboť 

všechna data ohledně poskytnutých a vyúčtovaných finančních prostředků 

státního rozpočtu jsou/budou obsažena v monitorovacím systému 

MS2014+, odkud jsou přenášena do účetního systému Viola Ministerstva 

financí. Do systému Viola jsou zároveň zadávána data o odvodech za 

porušení rozpočtové kázně vymožených finančními úřady. 

Vysvětleno. 
Projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků 

finančních mechanismů jsou předfinancovány ze státního rozpočtu, dotace 

jsou tedy poskytovány z prostředků státního rozpočtu a z tohoto titulu 

musejí být nevyčerpané prostředky z poskytnuté dotace ze státního 

rozpočtu finančně vypořádány se státním rozpočtem. Finanční vypořádání 

tedy nelze považovat za duplicitní povinnost, ani jako administrativní krok, 

který nemá žádný význam. 

Finanční vypořádání slouží k tomu, aby se do státního rozpočtu vrátily 

nevyužité prostředky z poskytnutých dotací, a k tomu je nutné zákonné 

zmocnění. Finanční vypořádání neslouží k tomu, aby se poskytovatel 

dozvěděl nové informace. Poskytovatel by měl při poskytování dotací 

postupovat maximálně efektivně a hospodárně a tím by eliminoval případné 

nevyužité prostředky z poskytnutých dotací, také by bylo vhodné ve větší 

míře využívat institut poskytování dotací ex post způsobem, vzhledem k 

tomu, že takto poskytnuté dotace nepodléhají finančnímu vypořádání.  

Povinnost příjemce vypořádat s poskytovatelem dotaci v rámci finančního 

vypořádání je dána § 14 odst. 10 rozpočtových pravidel. Vyhláška o 

finančním vypořádání byla vydána na základě zmocnění v § 75 

rozpočtových pravidel a upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 

fondem. Pokud příjemce obdrží dotaci ze státního rozpočtu, bude ji muset 

se státním rozpočtem vypořádat, a to podle zásad a ve lhůtách daných 

vyhláškou o finančním vypořádání. MF v tomto směru stanovisko 

nezměnilo a měnit nebude. 

27 MPSV  zásadní Návrh vyhlášky ani její přílohy vůbec nepracují s § 14f zákona č. 

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

souvisejících zákonů, dle kterého v průběhu administrace projektu, při 

ukončování i po ukončení projektu lze v souladu se zákonem vyzvat 

Vysvětleno. 
Ve sloupci „Skutečně použito…“ bude uvedena výše částky, kterou 

příjemce použil. Z pohledu finančního vypořádání nezáleží na tom, zda 

byly prostředky použité v souladu či v rozporu s podmínkami použití 
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příjemce k vrácení dotace nebo její části. Doplňujeme, že příjem z 

vrácené částky je v souladu s rozpočtovými pravidly příjmem 

poskytovatele, v případě refundovaného evropského podílu 

spolufinancování je pak příjmem Národního fondu. 

V rámci semináře v prosinci 2015 na MF bylo ústně ujasněno, že vrácené 

prostředky dle §14f rozpočtových pravidel se u projektů 

spolufinancovaných z EU načítají do sloupce č. 2 (skutečně použito 

celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen). Požadujeme, aby 

vyhláška § 14f zákona č.  218/2000 Sb. jednoznačně zohledňovala. To 

znamená, že požadujeme doplnit do přílohy č. 14 ve všech výskytech ke 

sloupci „Skutečně použito …“ upřesnění, že se jedná o skutečně použité 

fin. prostředky „včetně vrácených prostředků dle § 14f zákona č. 

218/2000 Sb.“. 

dotace. Řešení nesprávně použitých finančních prostředků podle § 14f 

rozpočtových pravidel jde zcela mimo finanční vypořádání.   

28 MPSV přechodná 

ustanovení. 

 Doporučujeme doplnit do návrhu přechodná ustanovení. V přechodných 

ustanoveních by mělo být upraveno následující:  

• Příjemci dotací, kteří provedli finanční vypořádání v průběhu 

roku 2017 na tiskopisech přede dnem účinnosti této novely, nebudou 

povinni provést finanční vypořádání ještě jednou na platných tiskopisech 

(tj. nemusejí vše posílat kvůli hlavičce znovu). Souhrny finančních 

vypořádání budou zpracovány dle platných vzorů. 

• Jaká částka bude uvedena v „nových“ přílohách B ve sloupcích 

Skutečně čerpáno, od kterých se odvozují údaje v dalších sloupcích 

(Skutečně použito a matematicky spočtená výše vratky), pokud příjemci 

dotací na programy a akce provedli finanční vypořádání programů a akcí 

k 31.12 předchozích let a akce a programy pokračují v dalších letech. 

Zřejmě bude uvedena jenom část nevypořádané dotace. Celá výše a 

eventuální vratka za celé období trvání akce a programu by se mohla 

uvést nejvýše v komentáři, pokud by to bylo z nějakého důvodu nezbytné. 

Obecně je tedy třeba upřesnit postup u již zahájených akcí s předchozím 

dílčím každoročně prováděným finančním vypořádáním. 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 

 

V další části připomínky souhlasíme s Vaším názorem, že ve sloupcích 

Skutečně čerpáno a dále, bude uvedena pouze část dotace, která nebyla 

doposud vypořádána.  

I toto zdůvodnění je doplněno do odůvodnění. 

 

29 MPSV K bodu 4  Nejprve upozorňujeme, že v návrhu bodu je zřejmě chyba ve slovech 

„bylo ukončení“ - v platném znění se zapracovanými změnami je užito 

znění „bylo ukončeno“. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

 

30 MPSV § 3 odst. 4 b)  V § 3 odst. 4 b) bude nově (podle platného znění se zapracovanými 

změnami) uvedeno: „v případě akce v rámci financování programů a akcí, 

projektu výzkumu, vývoje a inovací a projektu spolufinancovaného z 

rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle 

stavu k 31. prosinci roku, v němž  bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu. O ukončení financování 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že bod 1 byl odstraněn, § 2 odst. 5 zůstane v původním 

znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ Z tohoto důvodu nebude upraven § 3 odst. 4 písm. 

b), financování nemůže být ukončeno v jiném roce, než je projekt ukončen.  
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rozhoduje poskytovatel. 

Navrhujeme nahradit slova „ukončeno financování akce nebo projektu“ 

slovy „v němž byla akce nebo projekt ukončeny“ (tj. užít pouze mírně 

upravené současné znění vyhlášky). Financování může být ukončeno v 

jiném roce, než je projekt ukončen. 

 

Druhou větu: „O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“ 

navrhujeme upravit na znění: „O ukončení akce nebo projektu rozhoduje 

poskytovatel nebo příslušný správce programu nebo řídící orgán“. 

Poskytovatel by rozhodoval v případě, pokud ukončení projektu vyplývá 

přímo ze znění rozhodnutí o poskytnutí dotace, řídící orgán operačního 

programu nebo správce programu případně příslušným úkonem (např. v 

programovém financování závěrečným vyhodnocením akce, z pozice 

řídícího orgánu např. status „ukončený projekt“ v MS2014+). Je 

podstatné, aby bylo nějakým průkazným způsobem zřejmé, že akce nebo 

projekt skončily. 

 

Navrhovanou úpravu druhé věty také nepovažujeme za vhodnou s ohledem 

na to, že ani vyhláška ani rozpočtová pravidla nedefinují, že by dotace mohl 

poskytovat někdo jiný než poskytovatel. Z toho vyplývá, že pouze 

poskytovatel by měl rozhodovat o ukončení financování projektu.  

31 MPSV  Formální 

připomínka 

V přílohách č.1A,1B, 2A a 2B je chyba v záhlaví tabulek, místo „finanční 

mechanismů“ má být „finančních mechanismů“. 
Akceptováno. 

Upraveno. 

32 MMR obecně zásadní Již od roku 2014 byla na platformě Pracovní skupiny pro legislativní 

změny (PS Legal) řešena problematika duplicitní povinnosti příjemců 

vypořádávat ex-ante dotace ze státního rozpočtu na speciálním formuláři a 

zároveň v závěrečné monitorovací zprávě. K tomuto proběhlo dne 31. 7. 

2014 také samostatné jednání, na němž zástupci MF přislíbili zohlednit 

požadavek řídicích orgánů na odstranění této duplicity v rámci 

připravované novely vyhlášky č. 52/2008 Sb. Následně MF připravilo 

zcela novou vyhlášku č. 367/2015 Sb., v níž ale nadále trvá povinnost 

příjemce vyplnit na speciálním formuláři informace, které již má MF k 
dispozici v účetním systému VIOLA.  

Finanční vypořádání je u projektů spolufinancovaných z EU fondů 

vyžadováno až po dokončení projektu. V okamžiku, kdy příjemce má za 

povinnost vypracovat finanční vypořádání dle návrhu vyhlášky, 

poskytovatel už má k dispozici všechny informace, které mají být ve 

formátu tabulky finančního vypořádání zaslány, stejně jako už má 

případnou vratku prostředků na svém účtu. Pro příjemce i poskytovatele 

představuje vypořádání dle vyhlášky zbytečnou administrativní zátěž, 

neboť příjemce dotace je třeba instruovat, jak tabulky vyplňovat, následně 

musí proběhnout jejich kontrola a případné opravy. Žádné nové údaje se 
poskytovatel nedozvídá.  

V případě dotací programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 

Vysvětleno. 

MF na zmiňovaném samostatném jednání přislíbilo, že při zpracování 

návrhu nové podoby vyhlášky č. 52/2008 Sb. bude přihlížet k požadavku, 

aby vypořádání příjemce i poskytovatele co nejméně zatěžovalo a že návrh 

nového znění vyhlášky poskytne k případným připomínkám. MF tento slib 

splnilo v rámci možností. 

Povinnost příjemce vypořádat s poskytovatelem dotaci v rámci finančního 

vypořádání je dána § 14 odst. 10 rozpočtových pravidel. Vyhláška o 

finančním vypořádání byla vydána na základě zmocnění v § 75 

rozpočtových pravidel a upravuje zásady a lhůty pro finanční vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním 

fondem. Pokud příjemce obdrží dotaci ze státního rozpočtu, bude ji muset 

se státním rozpočtem vypořádat, a to podle zásad a ve lhůtách daných 

vyhláškou o finančním vypořádání. Finanční vypořádání tedy nelze 

považovat za duplicitní povinnost. MF v tomto směru stanovisko nezměnilo 

a měnit nebude. 

Od 1. 1. 2016 je účinná vyhláška 367/2015 Sb., která nahradila vyhlášku 

52/2008 Sb., požadavek na zrušení povinnosti příjemců ex-ante dotací 

vypořádávat dotaci na speciálním formuláři však nebyl do nové vyhlášky 

promítnut. Požadavek nelze zohlednit s odůvodněním, že příslušní 

zaměstnanci provádějící finanční vypořádání pracují pouze s údaji, které 

obdrží v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání a nikoliv z účetního 

systému Viola. MF tak považuje tuto problematiku za uzavřenou. 

Finanční vypořádání slouží k tomu, aby se do státního rozpočtu vrátily 
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proto 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 porušení rozpočtové 

kázně vymožených finančními úřady. 

nevyužité prostředky z poskytnutých dotací, a k tomu je nutné zákonné 

zmocnění. Finanční vypořádání neslouží k tomu, aby se poskytovatel 

dozvěděl nové informace. Poskytovatel by měl při poskytování dotací 

postupovat maximálně efektivně a hospodárně a tím by eliminoval případné 

nevyužité prostředky z poskytnutých dotací, také by bylo vhodné ve větší 

míře využívat institut poskytování dotací ex post způsobem, vzhledem k 

tomu, že takto poskytnuté dotace nepodléhají finančnímu vypořádání.  

 

33 MPO k § 2 Pojmy 

(1), 

zásadní kdy Finančním vypořádáním příspěvku na provoz, dotace nebo návratné 

finanční výpomoci se rozumí předání přehledu o čerpání a použití 

peněžních prostředků (dále jen „prostředek“) včetně komentáře a vrácení 

nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku (dále jen „rok“) 

nebo nejpozději ve lhůtách stanovených touto vyhláškou. 

V návrhu vyhlášky není upřesněn postup finančního vypořádání vrácení 

nepoužitých prostředků v průběhu rozpočtového roku. Postup je směrován 

jen k ročnímu vypořádání a k tomu stanoveným lhůtám. Žádáme o 

doplnění a definování pravidel pro průběžné finanční vypořádání 

Vysvětleno. 

§ 2 odst. 1 vyhlášky o finančním vypořádání se řídí příjemce dotace. 

Příjemce je povinen vypořádat poskytnutou dotaci (§ 14 odst. 10 

rozpočtových pravidel). Správce kapitoly (popřípadě zřizovatel SPO) 

naplní ustanovení vymezená vyhláškou o finančním vypořádání tím, že do 

31. března následujícího roku, za který se finanční vypořádání provádí, 

provede kontrolu předložených podkladů od příjemců, vypracuje souhrn za 

všechny příjemce, vypracuje komentář, souhrn předloží ministerstvu a 

převede ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet celkovou výši 

prostředků převedenou jednotlivými příjemci (například § 8, odst. 3 a 4, § 

10, 11 odst. 3, § 14 atd.), tedy za kapitolu jako celek ve lhůtách finančního 

vypořádání. 

Z výše uvedeného vyplývá, že postup upravený vyhláškou o finančním 

vypořádání pro kapitolu je směřován pouze k ročnímu vypořádání. 

Požadované doplnění není v souladu se záměrem předkladatele.  

34 MPO k § 7(6), zásadní kdy součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena 

společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na účet 

ministerstva příjmový účet státního rozpočtu (dále jen „příjmový účet") 

nad rámec finančního vypořádání roku. 

V návrhu vyhlášky není specifikován postup pro finanční vypořádání 

vratky nad rámec roku, za nějž se finanční vypořádání provádí. Není 

jednoznačné, zda tyto prostředky přijaté na účet cizích prostředků mají 

být v průběhu roku odvedeny na příjmový účet poskytovatele v souladu s 

odst. (10) § 45 zákona č. 218/2000 Sb., a následně je otázkou, zda a ve 

které tabulkové příloze je vykázat, 

nebo, 

zda ve smyslu odst. (10) § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, prostředky soustřeďovat na účtu cizích prostředků a odvést je 

v rámci termínu finančního vypořádání, tj. v březnu následujícího roku a 

uvést v tabulkové příloze č. 12. Žádáme o upřesnění postupu při 

vypořádání prostředků – tj. položky vratky nad rámec roku. 

Vysvětleno. 

Vratka nad rámec je pro účely finančního vypořádání označením finančních 

prostředků chybně odvedených správcem kapitoly v souvislosti s finančním 

vypořádáním roku, za nějž se finanční vypořádání provádí, na příjmový 

účet státního rozpočtu. Vratka nad rámec se projeví pouze v příloze č. 12 

jako rozdíl mezi předepsanou výší vratky a skutečně odvedenými 

prostředky celkem.  

Správce kapitoly vratku nad rámec okomentuje v komentáři. Uvedené 

ustanovení vyhlášky o finančním vypořádání umožní nevracet prostředky 

zpět poskytovateli, který by je do státního rozpočtu poslal prostřednictvím 

místně příslušného FÚ, jak měl správně ve většině případů udělat.    

 

Pokud jde o použití účtů správce kapitoly, gestor vyhlášky o finančním 

vypořádání je toho názoru, že 

a) nevyužité prostředky vrací příjemce v průběhu běžného roku 

podle pokynu poskytovatele na výdajový účet poskytovatele 

(podmínkou je, že příjemce prostředky obdržel formou dotace ve 

stejném roce); 
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b) nevyužité prostředky vrací příjemce v průběhu běžného roku 

podle pokynu poskytovatele na příjmový účet poskytovatele, 

protože se jedná o prostředky, které nelze dále použít;  

c) vratky příjemců v rámci finančního vypořádání přijaté na účet 

cizích prostředků v průběhu roku, za nějž se finanční vypořádání 

provádí, by měl správce kapitoly převést na příjmový účet a 

následně tuto skutečnost uvést v komentáři (předepsaná výše 

vratky bude vyšší než skutečně odvedené prostředky) podle § 7 

vyhlášky o finančním vypořádání; 

d) vratky příjemců v rámci finančního vypořádání přijaté na účet 

cizích prostředků v následujícím roce (tj. vratka přijatá v roce 

2018 ve lhůtách daných vyhláškou o finančním vypořádání 

v rámci finančního vypořádání za rok 2017) správce kapitoly na 

účtu cizích prostředků ponechá a následně odvede vratku za 

všechny příjemce na příjmový účet státního rozpočtu.  

 

Je v kompetenci poskytovatele, aby v souladu s platnou legislativou 

nakládal s prostředky na účtu cizích prostředků. Pokud budou prostředky 

převedeny na příjmový účet poskytovatele, tak v souladu s pokyny 

k vyplnění tabulek poskytovatel tyto prostředky zahrne do FV.  

35 MPO § 3 odst. (4) 

písm. b) 

zásadní Z uvedeného odstavce vyplývá, že vypořádání u víceletých dotací v rámci 

financování programů a akcí dojde až na konci financování, tj. po dvou, 

třech ale i více letech, kdy dojde k poslední „platbě“ ze státního rozpočtu. 

V mezidobí k vypořádání, i když prostředky poskytnuté byly, docházet 

nebude. S touto úpravou nesouhlasíme z důvodu nepřehlednosti a 

možnému většímu výskytu opomenutí dotaci vypořádat. Žádáme o 

sdělení, zda v IS EDS/SMVS je k využití nástroj, který by identifikoval 

projekty určené k finančnímu vypořádání. 

Vysvětleno. 

Tato úprava byla do novely zahrnuta na základě požadavků některých 

poskytovatelů a oddělení 1106 MF Integrace procesů programového 

financování.  

V případě víceletých projektů budou vypořádány po ukončení financování 

projektu. Příjemce dotace má povinnost přijatou dotaci vypořádat (§ 14 

odst. 10 rozpočtových pravidel). Poskytovatel by měl mít vlastní kontrolní 

mechanismy v rámci poskytování dotací a musí je mít nastaveny tak, aby 

neztratil kontrolu nad poskytovanými dotacemi. Poskytnuté dotace musí 

vypořádat v souladu s platnou vyhláškou o finančním vypořádání.  

Stanovisko vedoucího oddělení 1106 MF Integrace procesů programového 

financování: Celý IS EDS/SMVS je nástrojem, který slouží k řízení procesu 

přípravy a realizace akcí (projektů). V rámci tohoto systému jsou v 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ stanoveny pro každou akci (projekt) 

závazné parametry, jejichž plnění je určující pro sledování a řízení průběhu 

akce (projektu). Jedním ze závazných parametrů je i termín ukončení akce 

(projektu), který je určující pro provedení finančního vypořádání dle 

vyhlášky. 

36 MPO § 3 odst. (4) 

písm. b) 

zásadní Žádáme o zdůvodnění požadavku nebo vypuštění návrhu na sjednocení 

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 s 

Vysvětleno. 

Změna ve finančním vypořádání projektů, kdy se finanční vypořádání 

projektů provede až po ukončení financování projektu a nikoli každoročně, 

bez ohledu na to, zda jsou projekty ukončeny nebo nejsou ukončeny, byla 
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projekty spolufinancovanými z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 

finančních mechanismů“, neboť tyto akce resp. projekty mají zcela 

odlišný způsob poskytování dotací a z předloženého návrhu není zřejmý 

žádný důvod pro navrhované sjednocení. 

Jelikož jsou národní dotace na VaVaI příjemcům podpory poskytovány ex 

ante vždy na daný rok v souladu s § 10 zákona č. 130/2002 Sb., 

představuje roční vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., §3, odst. 4, 

tj. provádění finančního vypořádání vždy za daný kalendářní rok bez 

ohledu na faktické ukončení projektu, či jeho aktivit, účinný nástroj 

dozoru nad vynakládanými finančními prostředky. 

Na rozdíl od projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie na 

principu ex-post financování, v rámci kterého příjemce předkládá soupisy 

faktur, které jsou následně kontrolovány a propláceny, jsou dotace ze 

státního rozpočtu poskytovány na předem vymezené činnost vždy na daný 

kalendářní rok dopředu s podmínkou předložení finančního vypořádání za 

každý kalendářní rok realizace takovéhoto projektu. Poskytnutí finančních 

prostředků v dalším roce řešení projektu je poté vázáno na řádné splnění 

požadavku na doložení finančního vypořádání za předchozí rok. V 

případě přesunutí povinnosti finančního vypořádání až k datu 31. prosince 

roku faktického ukončení daného projektu by poskytovatel dotací ze 

státního rozpočtu ztratil zcela kontrolu nad jím poskytovanými financemi, 

a to i na dobu několika let v závislosti na délce trvání projektu. Rovněž 

dotace na VaVaI poskytované ze státního rozpočtu není možné realizovat 

prostřednictvím ex post financování vzhledem k tomu, že rozpočet na 

daný rok je zpracováván vždy zhruba 7 měsíců předem, tedy v době, kdy 

není možné znát reálnou potřebu výše finančních prostředků. Ta by byla 

určena až po kontrole faktur v rámci finančního vypořádání k 31. 12., kdy 

by byl rozpočet na daný rok již sestaven a výsledná částka by tudíž mohla 

být promítnuta a následně proplacena až z následujícího rozpočtu. Rovněž 

v souladu se zásadami hospodaření se státním rozpočtem není možné, aby 

poskytovatel dotace uzavíral s příjemci podpory smlouvy na finanční 

prostředky, které nemá ve svém rozpočtu, a pouze predikoval možnost, že 

mu tyto prostředky budou v budoucnu přiděleny. 

provedena na základě požadavku na sjednocení finančního vypořádání 

projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Změna ve finančním 

vypořádání projektů snižuje administrativní zátěž příjemce i poskytovatele.  

Pokud poskytovatel rozhodne o ukončení financování k 31. 12. roku, v 

němž byla podpora poskytnuta, bude dotace finančně vypořádána 

následující rok ve lhůtách daných vyhláškou o FV. 

U MPO zřejmě finanční vypořádání do jisté míry supluje kontrolní 

mechanismy v rámci poskytování dotací VaVaI a také je zřejmě součástí 

dalších podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace VaVaI. Toto poslání však 

finanční vypořádání podle rozpočtových pravidel nemá. Finanční 

vypořádání slouží k tomu, aby se nevyčerpané prostředky poskytnutých 

dotací vrátily do státního rozpočtu. Poskytovatel musí mít nastaveny své 

vlastní kontrolní mechanismy tak, aby neztratil kontrolu nad 

poskytovanými financemi.  

Víceleté projekty budou vypořádány po ukončení financování projektu, o 

ukončení financování rozhoduje poskytovatel. Poskytovatel může na změnu 

objemu finanční podpory reagovat změnou rozhodnutí. 

 

Nedočerpané prostředky budou po provedeném finančním vypořádání 

odvedeny v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání do státního 

rozpočtu. 

 

 

37 MPO obecně  Podle předloženého návrhu není zřejmé, jak postupovat při finančním 

vypořádání dotačního titulu, který je víceletý, nelze jej zařadit do skupiny 

akcí programového financování, projektů výzkumu a vývoje a inovací a 

není spolufinancován z rozpočtu EU/FM. Prostředky jsou převedeny 

jednorázově administrátorovi titulu vložením do Úvěrového fondu na 

realizaci finančních nástrojů a mají být vypořádány po uzavření 

Úvěrového fondu. Žádáme o upřesnění, jak předmětný dotační titul 

vypořádat v souladu s pravidly vyhlášky o finančním vypořádání. 

Vysvětleno. 

Předkladatel nemá informace o tom, že by byly víceleté projekty, které 

nejsou součástí programového financování ani výzkumu, vývoje a inovací a 

nejsou spolufinancovány z rozpočtu EU/FM.  

Obecně je účel dotace určen rozhodnutím o poskytnutí dotace a případnými 

dalšími podmínkami, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace 

splnit (§ 14 rozpočtových pravidel). 

38 MPO obecně  Z předloženého materiálu nikde nevyplývá, zda termín ukončení projektu, Vysvětleno. 
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tj. ukončení financování akce, se má uvádět v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace v rámci financování programů a akcí nebo i nadále bude na 

poskytovateli dotace, kam termín vypořádání se státním rozpočtem uvede 

(např. Podmínky čerpání (ne)investiční dotace). 

Rozhodnutí o poskytování dotací je plně v kompetenci poskytovatele. 

Z  pohledu MF by pro příjemce dotace bylo jistě přínosné tuto informaci 

uvádět.  Úprava paragrafového znění vyhlášky o finančním vypořádání 

v tomto smyslu by však byla nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o 

finančním vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

39 MPO obecně  Z předloženého materiálu též nevyplývá, zda termín „ukončení projektu“, 

tj. ukončení financování akce, je totožný s termínem „ukončení 

realizace“, což je termín uváděný na Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 

rámci financování programů a akcí. Není tedy jednoznačné, ke kterému 

datu má být realizováno finanční vypořádání. 

Vysvětleno. 

Termín „ukončení realizace“ uváděný na Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 

v kompetenci poskytovatele.  

Vyhláška o finančním vypořádání definuje ukončení projektu pouze pro 

potřeby finančního vypořádání, a to vzhledem k rozdílnému charakteru 

projektu a různě stanoveným podmínkám. Nelze tedy brát zřetel na 

jednotlivá specifika projektů. Ministerstvo financí tím, že o ukončení 

financování rozhoduje poskytovatel, deklaruje, že rozhodný okamžik pro 

finanční vypořádání stanovuje poskytovatel s ohledem na jemu známé 

skutečnosti. Forma tohoto rozhodnutí je plně v kompetenci poskytovatele.    

40 MPO obecně  Budou se poskytnuté dotace v rámci financování programů a akcí, které 

se v daném rozpočtovém roce nebudou vypořádávat povinně někde 

souhrnně uvádět? 

Vysvětleno. 

Z pohledu finančního vypořádání ne. Finanční vypořádání těchto dotací se 

provede po ukončení financování v souladu s vyhláškou o FV na přílohách 

části B.  

41 MPO k novel. bodu 

č. 1: 

legislativní Doporučujeme novelizační bod č. 1 vyhlášky uvést v tomto znění: „V § 2 

se odstavec 5 zrušuje.“. 
Vysvětleno. 

Bod 1 byl odstraněn, proto § 2 odst. 5 zůstane v původním znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ 

42 MPO k novel.  bodu 

č. 16 a novel. 

bodům 17 - 

27: 

legislativní Doporučujeme daný novelizační bod uvést v tomto znění: „16. V příloze 

č. 1 část A zní: „…“.“. 

Formulačně obdobně doporučujeme upravit i znění novelizačních bodů č. 

17 až 27. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

 

43 MŠMT obecně zásadní Požadujeme doplnění přechodného ustanovení, které upraví finanční 

vypořádání u víceletých projektů a akcí, kde již bylo provedeno dílčí 

finanční vypořádání za již realizované/financované roky projektu či akce. 

Předpokládáme, že u těchto projektů by mělo být postupováno tak, že se 

po skončení financování projektu provede finanční vypořádání již jen 

dosud finančně nevypořádaných finančních prostředků a ne finanční 

vypořádání celého projektu. Současné znění vyhlášky a přílohy č. 14 by 

„nutilo“ příjemce (a následně v souhrnu i poskytovatele) uvést ve sloupci 

1 celkový objem dotace, tedy i finanční prostředky již v minulosti 

vypořádané v „jednoletém“ režimu. 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 

44 MŠMT obecně zásadní K materiálu jako celku je třeba uvést, že je zřejmě používán pojem „akce“ 

ve více významech, přičemž není zřejmé, o jakou „akci“ se má jednat. 

Navrhujeme materiál v tomto smyslu upravit, tj. definovat tento pojem, a 

Vysvětleno. 

V materiálu byla slova „akcí v rámci financování programů a akcí“ 

nahrazena slovy „akcí v rámci programového financování“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATAM3KWZ)



17 

 

 Připomínkové 

místo 
Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

to alespoň v rámci odůvodnění (část III. materiálu). „Pojem akce“ není používán ve více významech. Programové financování 

je upraveno v § 3 odst. 1. takto: „Součástí údajů uvedených v tabulkách 

podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 

a § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen „programové 

financování“), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční 

výpomoci.“ 

45 MŠMT k  § 3 odst. 4 zásadní K předmětnému ustanovení  a i dalším souvisejícím a návazným 

ustanovením uvádíme, že i přes záměr úpravu sjednotit (záměr patrný z 

odůvodnění i předkládací zprávy k materiálu), je tato úprava zmatečná. Z 

písmene a) tohoto ustanovení není jasné, na jaké případy se postup podle 

tohoto písmene použije, přičemž ani jazykovým výkladem nelze dojít k 

jednoznačnému závěru ohledně jeho aplikace. V tomto smyslu je tedy 

nejasná i aplikace postupů dle písm. b) předmětného ustanovení návrhu 

vyhlášky. Požadujeme proto celý materiál v tomto smyslu přepracovat, 

vyjasnit a zpřesnit.  

 

K písmenu b) tohoto ustanovení dále doplňujeme, že v poslední větě je 

uvedeno, že „O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“ Z textu 

této věty není jasné, o jaké rozhodování poskytovatele se jedná, když 

nejde o rozhodnutí ve formálním a formalizovaném smyslu (dle zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

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

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů). Doporučujeme proto tuto formulaci vypustit, případně nahradit 

výraz „rozhoduje“ výrazem vhodnějším. 

Vysvětleno. 

§ 3 odst. 4 byl upraven:  

(4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není 

stanoveno jinak, 

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. 

prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání 

upraveného v písmenu b), 

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací3) a projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

K další části připomínky, týkající se ustanovení „O ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel.“ sdělujeme, že takto bylo příslušné ustanovení 

upraveno na základě požadavků ze strany některých poskytovatelů, 

především ze strany MŠMT (viz MPŘ k návrhu nové vyhlášky o finančním 

vypořádání z roku 2015). 

46 MŠMT K materiálu, k 

čl. II, 

Účinnost: 

zásadní Žádáme o odložení navrhované účinnosti vyhlášky tak, aby vyhláška 

neměla dopad na finanční vypořádání za rok 2017, ale byla poprvé 

použita až při finančním vypořádání za rok 2018. 

V mnohých právních aktech, prostřednictvím kterých jsou poskytovány 

dotace, je uvedeno, v jakém termínu je nutno finančně vypořádat. Pokud 

dojde k navrhované změně vyhlášky, bude nutné provést úpravy těchto 

právních aktů a v některých případech i zajistit akceptaci změny ze strany 

příjemce. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit dostatečnou časovou 

prodlevu mezi platností a účinností vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Vyhláška o finančním vypořádání má vyšší právní sílu než rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, úprava těchto právních aktů tudíž není nutná.  

47 MŠMT 1. K 

materiálu, k 

novelizačnímu 

bodu 9 (§ 7 

 Doporučujeme slova „příjmový účet státního rozpočtu“ nahradit slovy 

„příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem“, případně „příjmový účet ministerstva“, aby bylo patrné, o 

který příjmový účet státního rozpočtu se jedná (je to první uvedení v 

Vysvětleno. 

V návaznosti na rozpočtová pravidla (§ 45 odst. 5) se jedná o jeden jediný 

účet a používání různých názvů jednoho jediného účtu je zavádějící.  

Speciální účet pro finanční vypořádání neexistuje.  
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odst. 6): textu, přičemž díky úpravám tato informace dále v textu není a příjmové 

účty státního rozpočtu zřizují všechny OSS). 

§ 7 odst. 6 bude upraven následovně: 

Součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena 

společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na příjmový účet 

státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“) nad rámec 

finančního vypořádání roku, za nějž se finanční vypořádání provádí.  

48 MŠMT K materiálu, k 

novelizačním 

bodům 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 

k přílohám č. 

1, 2, 3, 4, 7, 8: 

 Doporučujeme v části A pro nadbytečnost  vypustit sloupec „b“, v němž 

se uvádí č. akce/programu EDS/SMVS,  neboť  dotace na financování 

programů a akcí se nově uvádí v části B. Naopak v přílohách části B by 

mělo být ve sloupcích 1 a 2 vyjádřeno, že se týkají i programu 

EDS/SMVS.   

Vysvětleno. 

Z příloh v Části A nelze odstranit sloupec b) „č. akce (projektu) 

EDS/SMVS“, s ohledem na Návratné finanční výpomoci (dále jen NFV).  

V souvislosti s NFV byl upraven § 3 odst. 4 a 6 novely vyhlášky a 

doplněno vysvětlení do odůvodnění. Souhlasíme s názorem, že akce 

v rámci programového financování patří způsobem vypořádání na přílohu 

Část B. Zároveň je ale nutné zohlednit způsob poskytování NFV a to, že 

z NFV je možné financovat akce v rámci programového financování.  

Platí, že NFV se vypořádá při FV za rok, v němž byla poskytnuta, tj. k 31. 

prosinci tohoto roku. Z uvedeného důvodu je nutné sloupec pro 

EDS/SMVS v Části A příloh ponechat. Splátky NFV jdou již mimo 

finanční vypořádání. Splátky jsou zasílány na příjmový účet poskytovatele 

návratné finanční výpomoci a jsou příjmem státního rozpočtu.  

Výjimka pro NFV poskytnuté na financování akcí v rámci programového 

financování je doplněna do odůvodnění takto: „Výjimku tvoří návratné 

finanční výpomoci poskytované v rámci programového financování. V 

případě návratné finanční výpomoci platí, že se vypořádá při finančním 

vypořádání za rok, v němž byla poskytnuta.“ 

Dále je upraven § 3 takto:  

(4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních 

aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není 

stanoveno jinak, 

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. 

prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání 

upraveného v písmenu b), 

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací3) a projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

Dále je upraven § 3 takto:  

 (6) Finanční vypořádání návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 

státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se 

provede pouze za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 
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31. prosinci roku, ve kterém byla návratná finanční výpomoc poskytnuta. 

Příjemce návratné finanční výpomoci o výši případné vratky sníží poslední 

splátku. Pokud hodnota vratky přesahuje poslední splátku, jsou sníženy 

poslední splátky uvedené ve splátkovém kalendáři až do výše odvedené 

vratky. 

K další části připomínky uvádíme, že přílohy části B ve sloupcích 1 a 2 jsou 

nejen včetně EDS/SMVS, ale i EU/FM a VaVaI,  

49 MŠMT K materiálu, k 

novelizačním 

bodům 19 a 

23, k přílohám 

č. 2 části  B a 

č. 4 části B: 

 Ze znění sloupce „a“ není zřejmé do jaké míry provést u těchto projektů 

agregaci, zda zvlášť za projekty výzkumu, vývoje a inovací a zvlášť za 

projekty spolufinancované z EU/FM nebo oddělit v souhrnech pouze 

programy EDS/SMVS a ostatní dotace (projekty výzkumu, vývoje a 

inovací a projekty spolufinancované z EU/FM) ponechat agregované v 

jednom řádku. Doporučujeme upřesnit.   

Vysvětleno. 

V přílohách části B jsou vypořádány projekty EU/FM bez ohledu na § 

VaVaI a na to, zda jsou finanční prostředky vedeny v IS EDS/SMVS, dále 

projekty VaVaI, které nejsou spolufinancované z rozpočtu EU nebo z 

prostředků FM a akce EDS/SMVS, které nejsou spolufinancované z 

rozpočtu EU nebo z prostředků FM.  

Vysvětlení doplněno do odůvodnění. 

50 MŠMT K  materiálu, 

k 

novelizačním 

bodu 20, k 

příloze č. 3 

část A: 

 Chybí dělící čára mezi sloupcem 3 a 4. Doporučujeme doplnit. Vysvětleno. 

Dělicí čára mezi sloupci 3 a 4 je. Jedná se o chybu zobrazení po 

zkopírování tabulky do materiálu.  

51 MŠMT K  materiálu, 

k 

novelizačním 

bodům 33 až 

49: 

 Doporučujeme celkovou revizi úprav přílohy č. 14, protože v tabulkách 

části A jsou  nadále uváděny informace pro dotace a návratné finanční 

výpomoci z EDS/SMVS, přičemž tyto tabulky by je již neměly 

obsahovat. Nově mají být dotace a NFV z EDS/SMVS obsahem tabulek v 

přílohách části B. 

Vysvětleno. 

Z příloh v Části A nelze odstranit sloupec b) „č. akce (projektu) 

EDS/SMVS“, s ohledem na Návratné finanční výpomoci (dále jen NFV).  

V souvislosti s NFV byl upraven § 3 odst. 4 a 6 novely vyhlášky a 

doplněno vysvětlení do odůvodnění. Souhlasíme s názorem, že akce 

v rámci programového financování patří způsobem vypořádání na přílohu 

Část B. Zároveň je ale nutné zohlednit způsob poskytování NFV a to, že 

z NFV je možné financovat akce v rámci programového financování.  

Platí, že NFV se vypořádá při FV za rok, v němž byla poskytnuta, tj. k 31. 

prosinci tohoto roku. Z uvedeného důvodu je nutné sloupec pro 

EDS/SMVS v Části A příloh ponechat. Splátky NFV jdou již mimo 

finanční vypořádání. Splátky jsou zasílány na příjmový účet poskytovatele 

návratné finanční výpomoci a jsou příjmem státního rozpočtu.  

52 MŠMT K  materiálu, 

k 

novelizačním 

bodu 48 (v 

příloze č. 14 

bodě 10 pokyn 

pro sloupec 

6): 

 V navrhované podobě je text nesrozumitelný. Zřejmě je kombinací 

původního znění a nově zamýšlené úpravy.  Proto doporučujeme text 

přeformulovat např. takto: „uvádí se rozdíl mezi skutečně odvedenými 

prostředky celkem a předpisem vratky v členění podle skupin příjemců; 

vyčíslený nesoulad je třeba zdůvodnit podle § 7 vyhlášky.“ 

Akceptováno. 

Novelizační bod 48 byl upraven. 
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53 MŠMT Nad rámec 

novely: 
 Ustanovení § 7 odst. 3  navrhujeme upravit tak, aby komentář k 

finančnímu vypořádání byli povinni předávat pouze příjemci, u kterých 

částka vykázané a odvedené vratky je různá. V ostatních případech 

komentář neobsahuje žádné přidané informace oproti vyplněné tabulce a 

pouze zvyšuje administrativní zátěž příjemců dotace a osob, které 

finanční vypořádání zpracovávají.  Absence komentáře, byť by tento 

nepřinesl žádnou dodatečnou informaci oproti tabulce, je ale v současném 

znění vyhlášky možné klasifikovat jako porušení vyhlášky. 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena komplexně, a to následovně:  

§ 7 

(1) Komentář podle § 2 odst. 1 obsahuje skutečnosti, které souvisejí s 

odvody vratek při finančním vypořádání. 

(2) Komentář předkládá příjemce, poskytovatel, který není současně 

správcem kapitoly, nebo kraj pouze v případě rozdílu mezi předepsanou 

výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při finančním vypořádání. V 

komentáři zdůvodní uvedený nesoulad, a to například uvedením informace 

o dotacích, jejichž celá výše nebo její část je předmětem odvodu za 

porušení rozpočtové kázně. 

(3) Komentář zpracovaný správcem kapitoly obsahuje skutečnosti podle 

odstavce 2 a dále zdůvodnění případných rozdílů mezi údaji ve 

vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém systému 

podle rozpočtových pravidel. 

54 MŠMT Novelizační 

bod č. 1 

Legislativně 

technická 

připomínka: 

Novelizační bod č. 1 doporučujeme uvést takto: „V § 2 se odstavec 5 

zrušuje.“. 
Vysvětleno. 

Bod 1 byl odstraněn, proto § 2 odst. 5 zůstane v původním znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ 

55 MV obecně  Dáváme na zvážení nutnost sladění finančního vypořádání projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 

finančních mechanismů a finančního vypořádání projektů výzkumu, 

vývoje a inovací, které nejsou kofinancované z rozpočtu Evropské unie 

nebo z prostředků finančních mechanismů. Podle navrhované změny by 

se měly projekty výzkumu, vývoje a inovací, které jsou zcela financované 

z prostředků státního rozpočtu, finančně vypořádat k 31. prosinci roku, v 

němž byl projekt ukončen.  

 

Vzhledem k tomu, že státní rozpočet je schvalován vždy na jeden 

konkrétní rozpočtový (kalendářní) rok je podle našeho názoru 

transparentnější finančně vypořádat prostředky poskytnuté ze státního 

rozpočtu na podporu projektů výzkumu, vývoje a inovace za období 

týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. prosinci tohoto roku 

(tzn. každoročně).  

 

Odůvodnění návrhu vysvětluje navrhovanou změnu tím, že návrh novely 

vyhlášky dává do souladu finanční vypořádání projektů. Zákon č. 

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

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), k jehož provedení byla 

vyhláška vydána, však pojem „projekt“ využívá pouze ve spojitosti s 

kofinancováním z rozpočtu Evropské unie. 

Vysvětleno. 

Změna ve finančním vypořádání projektů, kdy se finanční vypořádání 

projektů provede až po ukončení financování projektu a nikoli každoročně, 

bez ohledu na to, zda jsou projekty ukončeny nebo nejsou ukončeny, byla 

provedena na základě požadavku na sjednocení finančního vypořádání 

projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Změna ve finančním 

vypořádání projektů snižuje administrativní zátěž příjemce i poskytovatele.  

Pokud poskytovatel rozhodne o ukončení financování k 31. 12. roku, v 

němž byla podpora poskytnuta, bude dotace finančně vypořádána 

následující rok ve lhůtách daných vyhláškou o FV.  

Rozpočtová pravidla sice hovoří pouze o „projektu“ ve spojitosti s 

kofinancováním z rozpočtu Evropské unie, nikoli o akci (projektu) nebo 

projektu VaVaI, tyto pojmy jsou však definovány v jiných právních 

předpisech (V 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, a Z 130/2002 Sb. (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)). Definování těchto pojmů 

v rámci vyhlášky o finančním vypořádání jde nad rámec zmocnění daného 

rozpočtovými pravidly (§75).  

Poskytovatel musí mít nastaveny své vlastní kontrolní mechanismy tak, aby 

neztratil kontrolu nad poskytovanými financemi a finanční vypořádání 

provedl   

v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání. 
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Navrhovaná změna také klade vyšší nároky na vzájemnou komunikaci a 

kontrolu mezi správcem kapitoly a poskytovatelem dotace, kterým je v 

tomto konkrétním případě odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání. 

Poskytovatel dotace vyplatí každý rok dotaci na více než stovku projektů 

(počet financovaných projektů bude pravděpodobně dále narůstat), 

přičemž ne každý by měl být dle navrhované novely každoročně 

vypořádán (poskytovatel dotace bude nucen pravidelně a pečlivě sledovat, 

které vybrané projekty byly v daném roce ukončeny a tím pádem 

podléhají finančnímu vypořádání). 

 

 

56 MV K čl. I bodu 2 

– k § 3 odst. 1: 

 Navrhovanou legislativní zkratku „financování programů a akcí“ 

považujeme za problematickou s ohledem na používání tohoto a jemu 

obdobných výrazů v dalším textu vyhlášky. V § 3 odst. 1 je zkratka 

„financování…“ zavedena pro prostředky, v § 3 odst. 4 písm. b) se však 

používání slovo „financování“ ve smyslu činnosti, např. v rámci 

zmíněného ustanovení se řeší její ukončování. Taktéž je zde použito 

slovní spojení „financování akce nebo programu“, tedy s jiným pořadím 

slov než v zaváděné legislativní zkratce. 

  

Legislativní zkratka není vyhovující ani z hlediska § 5 odst. 1 písm. c). 

Jestliže prostředky podle § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel jsou 

dotace na financování programů a akcí, což je navrhováno zkrátit na 

„financování programů a akcí“, je následně zmatečné hovořit v § 5 odst. 1 

písm. c) opět o dotacích na financování programů a akcí. 

Akceptováno. 

§ 3 odst. 1 byl upraven takto: „Součástí údajů uvedených v tabulkách podle 

vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 

odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen „programové 

financování“), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční 

výpomoci.“ 

 

57 MV K čl. 1 bodu 9 

– k § 7 odst. 6: 

 Doporučujeme za slova „příjmový účet státního rozpočtu“ vložit slova 

„uvedený v příloze č. 15“. Dosavadní označení účtů, kam se odesílá 

finanční vypořádání - tedy „účet ministerstva“ (§ 7 odst. 6) a „příjmový 

účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem“ (§ 8 

odst. 4) hodnotí předkladatel v důvodové zprávě jako nesprávná, a proto 

navrhuje jejich nahrazení slovy „příjmový účet státního rozpočtu“ resp. 

„příjmový účet“. Tato nová označení jsou však příliš obecná. Příjmový 

účet státního rozpočtu má zřízený každá organizační složka státu (§ 45 

odst. 5 rozpočtových pravidel). Ministerstvo financí může navíc zřídit 

jeden příjmový a jeden výdajový účet státního rozpočtu pro každou 

kapitolu, jejímž je správcem. Z nového znění vyhlášky tak není 

jednoznačně zřejmé, na jaký účet se odvod provádí (výčet čísel 

bankovních účtů je až v příloze č. 15). Doporučujeme proto zachovat v 

textu (nejen v příloze) vyhlášky informaci, z níž bude zřejmé, že odvod se 

provádí na konkrétní přesně určený příjmový účet. 

Vysvětleno. 

V návaznosti na rozpočtová pravidla (§ 45 odst. 5) se jedná o jeden jediný 

účet a odkazování na přílohu nebo používání různých názvů jednoho 

jediného účtu je zavádějící. Speciální účet pro finanční vypořádání 

neexistuje. 

§ 7 odst. 6 bude upraven následovně: 

Součástí komentáře je vyčíslení a popis vratky, která byla odvedena 

společně s vratkou v souvislosti s finančním vypořádáním na příjmový účet 

státního rozpočtu podle přílohy č. 15 (dále jen „příjmový účet“) nad rámec 

finančního vypořádání roku, za nějž se finanční vypořádání provádí. 

58 MZV K bodu 4 

návrhu - 

 Podle předloženého návrhu vyhlášky se do předmětného ustanovení 

doplňuje mj. věta „O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“ a 
Vysvětleno. 

K  ustanovení „O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.“ 
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Článek Relevance Připomínka Vypořádání 

doplnění § 3 

odst. 4 písm. 

b): 

současně se v odůvodnění k tomuto bodu uvádí, že „Forma tohoto 

rozhodnutí je plně v kompetenci poskytovatele.“. MZV v této souvislosti 

poukazuje na to, že zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve svém 

§ 14 upravují pouze rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné 

finanční výpomoci, nikoliv rozhodnutí o ukončení financování /jednou z 

náležitostí písemného rozhodnutí o jejich poskytnutí je v písm. e) lhůta, v 

níž má být stanoveného účelu dosaženo/. Pokud by se mělo jednat o 

novou povinnost stanovenou poskytovateli (vydat rozhodnutí o ukončení 

financování), měla by být zakotvena spíše v zákoně, nikoliv ve vyhlášce, 

proto MZV navrhuje navrhovanou úpravu předmětné problematiky znovu 

v tomto smyslu zvážit.  

V případě, že předmětné ustanovení bude ve vyhlášce ponecháno, 

považuje MZV za žádoucí, aby jeho forma nebyla závislá na vůli 

poskytovatele, nýbrž aby v něm bylo zakotveno, že rozhodnutí o ukončení 

financování má písemnou podobu a byly v předmětném ustanovení 

stanoveny další potřebné náležitosti tohoto rozhodnutí. 

sdělujeme, že příslušné ustanovení bylo upraveno na základě požadavků ze 

strany některých poskytovatelů, především ze strany MŠMT.  

Pouze poskytovatel rozhoduje, že dotaci poskytne, tím pádem také 

rozhodne, kdy už nebude pokračovat v poskytování dotace. Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace je plně v kompetenci poskytovatele. Poskytování dotací a 

návratných finančních výpomocí upravují rozpočtová pravidla. Náležitosti 

rozhodnutí konkrétně stanoví § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel. V § 14 

odst. 4 písm. e) je stanoveno, že v rozhodnutí má být stanoveno, do kdy má 

být účelu dosaženo. Od toho se může odvíjet, kdy má dojít k finančnímu 

vypořádání. Případně může být v rozhodnutí napsáno, kdy bude ukončeno 

financování. 

Požadované doplnění paragrafového znění vyhlášky o finančním 

vypořádání je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

 

59 MZe K příloze č. 1, 

č. 2 

 Doporučujeme v příloze č. 1 části A sloupec 2 tabulky a v příloze č. 2 

části A sloupec 2 tabulky text „Vráceno v průběhu roku na příjmový účet 

zřizovatele" nahradit textem „Vráceno v průběhu roku na účet 

zřizovatele", neboť je-li zřizovatelem organizační složka státu, dochází v 

průběhu roku, kdy byl příspěvek na provoz poskytnut, k případům vrácení 

nespotřebované části příspěvku na výdajový účet zřizovatele. 

Vysvětleno. 

Sloupec 2 skutečně slouží pouze pro vrácené prostředky na příjmový účet. 

Pokud jsou prostředky poslány v průběhu roku na výdajový účet, jsou 

zahrnuty do sloupce 1 v souladu s pokyny pro vyplnění tohoto sloupce 

v příloze č. 14. 

60 MZe K příloze č. 3, 

č. 4 

 Doporučujeme v příloze č. 3 části A sloupec 2 tabulky a v příloze č. 4 

části A sloupec 2 tabulky text „Vráceno v průběhu roku na příjmový účet 

zřizovatele" nahradit textem „Vráceno v průběhu roku na účet 

zřizovatele", neboť je-li poskytovatelem organizační složka státu, dochází 

v průběhu roku, kdy byla dotace poskytnuta, k případům vrácení 

nespotřebované části dotace na výdajový účet poskytovatele. 

Vysvětleno. 

Sloupec 2 skutečně slouží pouze pro vrácené prostředky na příjmový účet. 

Pokud jsou prostředky poslány v průběhu roku na výdajový účet, jsou 

zahrnuty do sloupce 1 v souladu s pokyny pro vyplnění tohoto sloupce 

v příloze č. 14. 

61 MZe K příloze č. 

14, 
 V návaznosti na připomínky č. 1 a č. 2 doporučujeme v příloze č. 14 v 

pokynech k vyplnění sloupce 2 tabulek, vypustit slovo "příjmový". 
Vysvětleno. 

Požadovaná úprava vzhledem k vypořádání předchozích připomínek 

nebude provedena.   

62 MZe novelizační 

bod č. 1 

k materiálu? 

 Doporučujeme novelizační bod č. 1 uvést do tvaru podle Čl. 56 odst. 2 

písm. d) Legislativních pravidel vlády. 
Vysvětleno. 

Bod 1 byl odstraněn, proto § 2 odst. 5 zůstane v původním znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ 

63 Svaz průmyslu a 

dopravy 

 zásadní Žádáme o doplnění materiálu o přechodná ustanovení, která budou řešit 

způsob vypořádání stále řešených projektů výzkumu, vývoje a inovací, 

které v předchozích letech byly vypořádávány každoročně. 

Odůvodnění 

U nyní řešených projektů výzkumu, vývoje a inovací dosud byly vztahy 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 
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se státním rozpočtem vypořádány každý rok a vratky již byly odvedeny 

do státního rozpočtu. Přechod na finanční vypořádání po ukončení jejich 

financování znamená, že je nutné stanovit způsob přechodu na nový režim 

včetně způsobu zahrnutí již vrácených prostředků atd. 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 

64 Svaz průmyslu a 

dopravy 
 zásadní Žádáme o sladění textu příloh novely, které v nadpisech formulářů 

používají již nesprávný pojem „projekt ukončen“ s textem vlastní novely, 

který používá pojem „ukončeno financování akce nebo projektu“. 

Odůvodnění  

Text novely používá pojem „ukončeno financování“ (např. v 3 odst. 4 

písm. b) návrhu: „v případě akce v rámci financování programů a akcí, 

projektu výzkumu, vývoje a inovací a projektu spolufinancovaného z 

rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů podle 

stavu k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen bylo ukončeno 

financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.“), zatímco v 

přílohách je věcně odlišný pojem „projekt ukončen“ (např. "Skutečně 

čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen"). 

Vysvětleno. 

Bod 1 byl odstraněn, proto § 2 odst. 5 zůstane v původním znění.  

§ 2 odst. 5 zní: „Ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování 

z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.“ 

 

65 Svaz průmyslu a 

dopravy 
 zásadní Žádáme o sladění návrhu se zákonem č. 130/2002 Sb. a to doplněním ve 

druhé větě § 3 odst. 4 písm. b) návrhu: „O ukončení financování rozhodne 

poskytovatel, u projektu výzkumu, vývoje a inovací lze financování 

ukončit po jeho závěrečném hodnocení podle zvláštního právního 

předpisu3).“. 

Odůvodnění  

Podle § 13 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. je poskytovatel povinen provést 

závěrečné hodnocení projektu výzkumu, vývoje a inovací. Pokud by 

vypořádání (tj. ukončení financování) bylo provedeno před závěrečným 

hodnocením projektu, nemohl by poskytovatel mj. uplatnit sankce za 

porušení smlouvy o podpoře projektu podle § 9 odst. 1 písm. p) zákona č. 

130/2002 Sb. – závěrečné hodnocení by bylo pouze formální. 

Vysvětleno. 

Vyhláška o finančním vypořádání definuje ukončení projektu pouze pro 

potřeby finančního vypořádání, a to vzhledem k rozdílnému charakteru 

projektů a různě stanoveným podmínkám. Nelze tedy brát zřetel na 

jednotlivá specifika projektů. Ministerstvo financí tím, že o ukončení 

financování rozhoduje poskytovatel, deklaruje, že rozhodný okamžik pro 

finanční vypořádání stanovuje poskytovatel s ohledem na jemu známé 

skutečnosti. Forma tohoto rozhodnutí je plně v kompetenci poskytovatele.    

Požadované doplnění paragrafového znění vyhlášky o finančním 

vypořádání je nad rámec zmocnění k vydání vyhlášky o finančním 

vypořádání daném rozpočtovými pravidly (§ 75).  

66 Svaz průmyslu a 

dopravy 
 zásadní Žádáme o doplnění návrhu – vedle projektů výzkumu, vývoje a inovací 

by měly být po ukončení financování vypořádány vztahy se státním 

rozpočtem i u výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb. - v § 3 odst. 

4 písm. a) návrhu a v následujících ustanoveních doplnit text následujícím 

způsobem: „…na projekt výzkumu, vývoje a inovací3), na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumných organizací3) a na …“. 

Odůvodnění  

Usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, o Metodice hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací, mj. uložilo poskytovatelům institucionální 

Vysvětleno. 

Pokud je podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných 

organizací poskytována formou dotace na víceleté projekty, bude se 

finanční vypořádání víceletých projektů provádět v souladu s vyhláškou o 

finančním vypořádání podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo 

ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. O 

ukončení financování rozhoduje poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV 

stanoví, že ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.   
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podpory přejít od dosavadního poskytování podpory na každý rok k 

poskytování podpory na pět let na základě nového způsobu hodnocení 

výzkumných organizací. Tato změna se musí promítnout (obdobně jako u 

projektů výzkumu, vývoje a inovací) i do způsobu vypořádání se státním 

rozpočtem. 

 

67 TA ČR obecně zásadní TA ČR vítá sjednocení Provádění finančního vypořádání projektů VaVaI 

se strukturálními fondy, nicméně vzhledem k tomu, že TA ČR poskytuje 

dotace předem, není pro TA ČR tato úprava přínosná s ohledem na znění 

zákona č. 130/2002 Sb., který v § 10 odst. 1 stanoví poskytování dotace 

na daný kalendářní rok. S ohledem na tuto úpravu je třeba na úrovni 

poskytovatele vypořádat dotaci vždy ke konci kalendářního roku, a není 

tak možné provést vyúčtování zálohy na poskytnutou dotaci s úpravou 

poskytnutí dotace v dalším roce, jelikož projekty účelové podpory VaVaI 

zálohové financování neumožňují. Novelou zákona č. 130/2002 Sb., o 

výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích bychom přivítali variantu 

financování jak ex ante - zálohově,  či (zároveň) ex post (na základě 

proplacených faktur). Tím by vznikla i vyšší právní jistota u příjemců 

dotací.  Uvítáme doplnění materiálu o vyjádření k této problematice, 

případně jakým způsobem se očekává vypořádávání dotací v tomto případ 

se státním rozpočtem – viz níže uvedené připomínky. 

Vysvětleno. 

Změna ve finančním vypořádání projektů, kdy se finanční vypořádání 

projektů provede až po ukončení financování projektu a nikoli každoročně, 

bez ohledu na to, zda jsou projekty ukončeny nebo nejsou ukončeny, byla 

provedena na základě požadavku na sjednocení finančního vypořádání 

projektů, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Změna ve finančním 

vypořádání projektů snižuje administrativní zátěž příjemce i poskytovatele.  

O ukončení financování rozhoduje poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV 

stanoví, že ukončením projektu se rozumí ukončení jeho financování z 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 

nebo Národního fondu.   

U TA ČR zřejmě finanční vypořádání do jisté míry supluje kontrolní 

mechanismy v rámci poskytování dotací VaVaI a také je zřejmě součástí 

dalších podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace VaVaI. Toto poslání však 

finanční vypořádání podle rozpočtových pravidel nemá. Finanční 

vypořádání slouží k tomu, aby se nevyčerpané prostředky poskytnutých 

dotací vrátily do státního rozpočtu. Poskytovatel musí mít nastaveny své 

vlastní kontrolní mechanismy tak, aby neztratil kontrolu nad 

poskytovanými financemi.  

Víceleté projekty budou vypořádány po ukončení financování projektu, o 

ukončení financování rozhoduje poskytovatel. Poskytovatel může na změnu 

objemu finanční podpory reagovat změnou rozhodnutí. 

Nedočerpané prostředky budou po provedeném finančním vypořádání 

odvedeny v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání do státního 

rozpočtu. 

68 TA ČR obecně zásadní Podle předkládané vyhlášky budou příjemci dotace na projekt výzkumu, 

vývoje a inovací odevzdávat finanční vypořádání se státním rozpočtem za 

rok, ve kterém bylo ukončeno jeho financování. Jelikož máme projekty 

víceleté, financované formou dotace na každý jednotlivý rok s následným 

vyúčtováním, požadujeme doplnit materiál o vysvětlení, jak se bude 

postupovat v jednotlivých letech řešení projektů, zda zaslané vratky 

budou zůstávat u poskytovatele a na zvláštní účet MF budou odesílány až 

po ukončení financování projektu. Pokud by prostředky měly být vraceny 

příjemcem až po skončení projektu za celou dobu řešení projektu, došlo 

by k zásadnímu snížení dobytnosti těchto prostředků.   

Vysvětleno. 

Víceleté projekty budou vypořádány po ukončení financování projektu, o 

ukončení financování rozhoduje poskytovatel. Poskytovatel může na změnu 

objemu finanční podpory reagovat změnou rozhodnutí. Příjemce bude 

v případě nevyčerpaných prostředků u víceletých projektů postupovat podle 

pokynů poskytovatele, který má ve své kompetenci více možností, jak již 

bylo výše uvedeno, může na změnu objemu finanční podpory reagovat 

změnou rozhodnutí, přijmout prostředky v průběhu roku na výdajový účet a 

použít je pro jiného příjemce, na konci roku vykázat NNV. V souladu s 

vyhláškou o finančním vypořádání se bude postupovat podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž ukončeno financování akce nebo projektu z 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv 
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nebo Národního fondu. O ukončení financování rozhoduje poskytovatel.  

69 TA ČR obecně zásadní Není zřejmé, jaký bude postup u projektů, kterým skončilo financování v 

roce 2017, příslušné vratky za předchozí roky již byly odvedeny na MF, 

ale příjemce bude odevzdávat souhrnné finanční vypořádání za celou 

dobu řešení projektu, tudíž vykázaná vratka nebude odpovídat odvedené 

vratce na zvláštní účet MF. Získané vratky byly zaslány příjemci na účet 

cizích prostředků, tudíž ne na výdajový účet a nemůže tedy být o ně 

ponížen sloupec č. 1. Požadujeme doplnění této problematiky v rámci 

přechodných ustanovení a důvodové zprávy. 

Vysvětleno. 

Doplnění přechodného ustanovení není nutné.  Část akce nebo projektu, 

která již byla řádně vypořádána podle stávající vyhlášky, tedy minimálně 

při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude znovu vypořádána. 

Dotace, které již byly v předchozích letech řádně vypořádány podle 

stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu finančnímu 

vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již podle vyhlášky 

ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání víceletých projektů se 

provede pouze za tu část akce nebo projektu, která ještě nebyla finančně 

vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno vysvětlení do odůvodnění. 

70 TA ČR obecně zásadní Dle § 7 odst. 2 je správce kapitoly povinen okomentovat rozdíly mezi 

údaji ve vypracovaných tabulkách a údaji vykázanými v rozpočtovém 

systému. Z nového způsobu vykazování dle předkládané vyhlášky nebude 

možná kontrola rozdílů a to z toho důvodu, že v tabulkách dle vyhlášky 

budou víceleté údaje, které nelze porovnávat s ročním čerpáním příslušné 

kapitoly. Žádáme proto o doplnění metodiky tohoto vykazování. 

Vysvětleno. 

Správce kapitoly u víceletých projektů porovná údaje vykázané 

v rozpočtovém systému za celé období trvání projektu a ověří, zda byly 

poskytnuté dotace zahrnuty do příslušných tabulek finančního vypořádání. 

Pokud dojde k rozdílu, v komentáři k finančnímu vypořádání tento rozdíl 

okomentuje. 

71 TA ČR obecně zásadní Z návrhu není zřejmé, na jaký účet bude příjemce zasílat vratky z 

jednotlivých let, ve kterých ještě nebylo ukončeno financování projektu. 

Není zřejmé, zda tak budou příjemci činit na účet cizích prostředků či na 

výdajový účet. Požadujeme doplnění materiálu o tuto informaci. 

Vysvětleno. 

Finanční vypořádání víceletých projektů se bude provádět v souladu s 

vyhláškou o finančním vypořádání podle stavu k 31. prosinci roku, v němž 

ukončeno financování akce nebo projektu z prostředků poskytnutých ze 

státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu. O 

ukončení financování rozhoduje poskytovatel.  

Poskytovatel by měl při poskytování dotací postupovat maximálně 

efektivně a hospodárně a tím by eliminoval případné nevyužité prostředky 

z poskytnutých dotací, také by bylo vhodné ve větší míře využívat institut 

poskytování dotací ex post způsobem, vzhledem k tomu, že takto 

poskytnuté dotace nepodléhají finančnímu vypořádání. 

Příjemce bude v případě nevyčerpaných prostředků u víceletých projektů 

postupovat podle pokynů poskytovatele, který má ve své kompetenci více 

možností – poskytovatel může na změnu objemu finanční podpory reagovat 

změnou rozhodnutí, přijmout prostředky v průběhu roku na výdajový účet a 

použít je pro jiného příjemce, na konci roku vykázat NNV. 

72 ÚV ČR – VVaI obecně zásadní V předkládané vyhlášce se často objevuje v různých variantách a 

obměnách slovní spojení „akce v rámci financování programů a akcí, 

projekty výzkumu, vývoje a inovací“. V této souvislosti požadujeme 

objasnit, co se rozumí pojmem „akce v rámci financování programů a 

akcí“. Pokud by tím nebyl dotčen smysl příslušných ustanovení, 

navrhujeme použité slovní spojení zkrátit, tj. používat pouze spojení 

„akce v rámci financování programů a projekty výzkumu, vývoje a 

inovací“. Znění dané vyhlášky by se tak stalo srozumitelnější. 

Akceptováno. 

§ 3 odst. 1 byl upraven takto: „Součástí údajů uvedených v tabulkách podle 

vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle § 13 a § 54 

odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel (dále jen „programové 

financování“), které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční 

výpomoci.“  

Slovní spojení bylo upraveno např. v § 3 takto:  

(4) Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu, státních finančních 
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aktiv nebo Národního fondu poskytnuté příjemci se provede, pokud není 

stanoveno jinak, 

a) za období týkající se celého příslušného roku podle stavu k 31. 

prosinci tohoto roku s výjimkou finančního vypořádání 

upraveného v písmenu b), 

b) v případě akce v rámci programového financování, projektu 

výzkumu, vývoje a inovací3) a projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních 

mechanismů podle rozpočtových pravidel podle stavu k 31. 

prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování akce nebo 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu; o ukončení financování 

rozhoduje poskytovatel. 

73 ÚV ČR – VVaI obecně zásadní Podle předkládané vyhlášky se budou projekty výzkumu, vývoje a inovací 

podporované dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, 

finančně vypořádávat k 31. prosinci roku, v němž byly ukončeny, namísto 

dřívějšího každoročního finančního vypořádání. V této souvislosti 

požadujeme vysvětlit, jak bude postupováno u projektů, které ještě nebyly 

ukončeny, ale už byly finančně vypořádávány v rámci každoročního 

finančního vypořádání. 

Vysvětleno. 

Část akce nebo projektu, která již byla řádně vypořádána podle stávající 

vyhlášky, tedy minimálně při finančním vypořádání za rok 2016, již nebude 

znovu vypořádána. Dotace, které již byly v předchozích letech řádně 

vypořádány podle stávající vyhlášky, již nemohou podléhat duplicitnímu 

finančnímu vypořádání. Finanční vypořádání za rok 2017 proběhne již 

podle vyhlášky ve znění účinném k 1. 1. 2018 a finanční vypořádání 

víceletých projektů se provede pouze za tu část akce nebo projektu, která 

ještě nebyla finančně vypořádána. V uvedeném smyslu je doplněno 

vysvětlení do odůvodnění. 

74 ÚV ČR – VVaI obecně zásadní Požadujeme uvést, kdy bude finančně vypořádávána institucionální 

podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací 

podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, kde se rozhodnutí o 

poskytnutí podpory vydává na jeden kalendářní rok. 

Vysvětleno. 

Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných 

organizací je poskytována formou dotace. Dotace na projekt výzkumu, 

vývoje a inovací bude vypořádána podle § 3 odst. 4 písm. b) vyhlášky o FV 

podle stavu k 31. prosinci roku, v němž bylo ukončeno financování 

projektu z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních 

finančních aktiv nebo Národního fondu. O ukončení financování rozhoduje 

poskytovatel. § 2 odst. 5 vyhlášky o FV stanoví, že ukončením projektu se 

rozumí ukončení jeho financování z prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu.   

Pokud poskytovatel rozhodne o ukončení financování k 31. 12. roku, v 

němž byla podpora poskytnuta, bude dotace finančně vypořádána 

následující rok ve lhůtách daných vyhláškou o FV. 
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