KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ekonomický
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem příspěvkovým organizacím
zřízených krajem Vysočina,
- odvětvové odbory s výkonem
zřizovatelské funkce a
- majetkový odbor

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 47917/2008 EO

Vyřizuje/telefon
M. Palán/564602233

V Jihlavě dne
24. 9. 2008

Pokyn k zajištění vedení agendy dotací a půjček ze státního rozpočtu
u akcí zařazených do programového financování
Vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
(dále jen „vyhláška“), jsou stanoveny podmínky a postup pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
na reprodukci majetku či na jeho provozování (dále jen „programové financování“). Přehled údajů o
přípravě a realizaci těchto programů na příslušný rok je sledován prostřednictvím celostátního
informačního systému s názvem ISPROFIN.
K řádnému vedení agendy programového financování ekonomický odbor vydává pro příspěvkové
organizace zřizované krajem a věcně příslušné odbory krajského úřadu tento pokyn:
1. Rozhodnutí o financování akce
Účastník programu, kterým je příspěvková organizace zřizovaná krajem (dále jen „organizace“),
elektronicky zašle v případě financování majetku:

1.1.

movitého - příslušnému odvětvovému odboru s výkonem zřizovatelské funkce a
ekonomickému odboru (palan.m@kr-vysocina.cz) krajského úřadu

1.2.

silničního nemovitého – odboru dopravy a SH (stanek.l@kr-vysocina.cz)
ekonomickému odboru (palan.m@kr-vysocina.cz) krajského úřadu

1.3.

ostatního nemovitého - majetkovému odboru (kolar.p@kr-vysocina.cz) a ekonomickému
odboru (palan.m@kr-vysocina.cz) krajského úřadu

a

kopii rozhodnutí správce programu o financování akce ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
Odvětvový odbor s výkonem zřizovatelské funkce za movitý majetek, resp. majetkový odbor za
nemovitý majetek bez zbytečných průtahů zpracuje z podkladů podle předchozí věty návrh
rozpočtového opatření a předloží jej ke schválení příslušnému orgánu kraje.
2. Vedení účetnictví

Do konce roku 2007 byl postup účtování o čerpání prostředků poskytnutých příspěvkovým
organizacím v rámci státního programu reprodukce majetku (dále jen „programové financování“)
upraven Sdělením Ministerstva financí č.j. 283/54 989/2001 111/74 zveřejněného ve Finančním
zpravodaji č. 7-8/2001. Jak vyplývá z Informace č.j. 28/78 511/2007-283 publikované ve
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Finančním zpravodaji č. 10/2007, nelze od 1. 1. 2008 tento rezortní předpis používat pro vedení
účetnictví pro jeho neaktuálnost.
Ekonomický odbor krajského úřadu v předmětné záležitosti dále sděluje, že Ministerstvo financí
na vzniklou situaci dodatečně reagovalo a vydalo dne 7. 5. 2008 stanovisko evidované pod č.j.
28/31374/2008. Z jeho obsahu citujeme tu část, která se bezprostředně dotýká vedení účetnictví
u příspěvkových organizací a zní následovně:

„Ustanovení § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje
„předmět účetnictví“, tzn. o kterých skutečnostech mají účetní jednotky povinnost účtovat (tj. o
stavu a pohybu majetku jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o
výsledku hospodaření ).
V případě, že příspěvková organizace dotace poskytnuté na financování reprodukce majetku
čerpá přímou úhradou potřeb akce financované formou individuální dotace a okruhu potřeb
financovaných v rámci systémové dotace z příslušného rozpočtového výdajového účtu(viz § 65
odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb.), zaúčtuje přijaté „faktury“ např. na vrub syntetického účtu 042 –
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch syntetického účtu 321 – Dodavatelé.
Úhrady „faktur“ příspěvková organizace zaúčtuje na základě „opisu“ bankovního výpisu
(syntetického účtu 223) ve prospěch syntetického účtu 346 – Nároky na dotace a ostatní
zúčtování se státním rozpočtem a na vrub účtu 321 – Dodavatelé. Současně příspěvková
organizace zaúčtuje tvorbu majetkového fondu zápisem na vrub účtu 346 a ve prospěch účtu 901
– Fond dlouhodobého majetku.“.
Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvkové organizace budou nadále účtovat o čerpání
investičních a neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, které jsou jim poskytnuty v rámci
programového financování prostřednictvím účtů otevřených u bank, postupem platným do 31.
12. 2007.
Vedle toho je třeba připomenout, že specifickým rysem u tohoto typu dotací je nezbytnost otevření
zvláštních výdajových účtů vedených u vybraných bank se samostatným dispozičním oprávněním
k těmto účtům.
3. Postup při doručování písemností a účetních dokladů
K zajištění řádného vedení agendy u krajského úřadu sdělí organizace údaje o čerpání dotace, resp.
půjčky státního rozpočtu za příslušný kalendářní měsíc v rozsahu formuláře (dále jen „měsíční
hlášení“) uvedeného v příloze č. 1 tohoto pokynu.
Měsíční hlášení podepsané statutárním orgánem, ke kterému budou v příloze připojeny jako další
nezbytné účetní doklady:
-

-

originál výpisu z bankovního účtu,
kopie dodavatelské faktury,
kopie oznámení vystaveného limitu výdajů ze státního rozpočtu (dále jen „limitka“),

organizace zašle v případě financování majetku:
3.1. movitého - příslušnému odvětvovému odboru vykonávající zřizovatelskou funkci
3.2. silničního nemovitého – odboru dopravy a SH
3.3. ostatního nemovitého - majetkovému odboru
v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce. Kopii limitky organizace
předkládá k měsíčnímu hlášení jen při prvním zaslání oznámení o čerpání dotací na krajský úřad a
dále v případech, kdy správce programu provede v průběhu roku úpravu limitu výdajů státního
rozpočtu. V měsíčním hlášení budou navazovat jednotlivé úhrady v časové posloupnosti za sebou
podle předchozích hlášení. Pokud organizace má v programovém financování zařazeno více akcí, je
nutné měsíční hlášení předkládat na krajský úřad za každou akci samostatně.
Odvětvové odbory s výkonem zřizovatelské funkce kromě odboru školství, mládeže a sportu a
majetkový odbor po kontrole zaslaných dokladů a údajů vyhotoví vnitřní účetní doklad, který předají
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v termínu nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce společně s doklady uvedenými
v předchozím odstavci na ekonomický odbor správci rozpočtu (M. Palán – tel. 564 602 233). Odbor
školství, mládeže a sportu zajišťující i výkon správce rozpočtu předá vnitřní účetní doklad společně
s povinnými přílohami ve stejném termínu podle předchozí věty přímo na oddělení účetnictví
ekonomického odboru (O. Bělochová – tel. 564 602 246).
4. Závěrečné vyhodnocení akce a finanční vypořádání programového financování
Připomínáme, že vyúčtování a finanční vypořádání prostředků programového financování organizace
provádí při závěrečném hodnocení akce dle § 6 vyhlášky, a to postupem a v rozsahu přílohy č. 3.
této vyhlášky.
Závěrečné vyhodnocení akce organizace zašle současně v kopii v případě majetku:
4.1. movitého - příslušnému odvětvovému odboru s výkonem zřizovatelské funkce
4.2. silničního nemovitého – odboru dopravy a SH a
4.3. ostatního nemovitého – majetkovému odboru.
5.Různé
5.1. Tento pokyn je zveřejněn na webové stránce kraje pod heslem „Pokyny pro příspěvkové
organizace zřizované krajem“ (cesta přes „Dokumenty odborů krajského úřadu“ a „Ekonomický
odbor“).
5.2. Tento pokyn ruší předchozí „Pokyn k rozpočtování a účtování dotací a půjček státního rozpočtu
u programového financování“ vydaný pod č.j. KUJIP00AXZ19/EO/2006 ze dne 20. 1. 2006.
Podle tohoto pokynu postupují organizace dnem jeho zveřejnění na webové stránce kraje s tím, že
platí počínaje účetním obdobím 2008.

Vedoucí ekonomického odboru
Ing. Anna Krištofová

Příloha: č. 1 – Měsíční hlášení o čerpání dotace státního rozpočtu – ISPROFIN
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Příloha č. 1

Název a adresa
příspěvkové organizace

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/telefon

V Jihlavě dne

Měsíční hlášení o čerpání dotace státního rozpočtu - ISPROFIN
V souladu s pokynem ekonomického odboru krajského úřadu č.j. KUJI 47917/2008 EO ze dne
16. 9. 2008 zasíláme přehled o čerpání prostředků z ISPROFIN.
Souhrnná rekapitulace o čerpání dotace ze státního rozpočtu za měsíc……. (doplnit) 2008
(pro ilustraci je uveden vzorový příklad zpracování hlášení)
Měsíc

roku
2008

Evidenční
číslo
akce

01

335210 4024

06

335210 4024

Název akce

Druh
výdajů
státního
rozpočtu

přístavba a rekonstrukce objektu
akutní medicíny
přístavba a rekonstrukce objektu
akutní medicíny

inv.
dotace
inv.
dotace

Limit výdajů SR
v roce 2008
k poslednímu dni
sledovaného měsíce
(v tis. Kč)

Změna
limitu
(+ -)

Limit od
počátku
roku

48 190

Čerpání dotace ISPROFIN
v roce 2008
k poslednímu dni
sledovaného měsíce
(v Kč)
za
od počátku
sledovaný
roku
měsíc

48 190

8 679 203,34

8 679 203,34

48 190

1 100 000,00

9 779 203,34

Přílohy: - originál výpisu z bankovního účtu
- kopie dodavatelské faktury
- kopie oznámení limitu výdajů státního rozpočtu
Zpracoval:

Schválil:
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