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Finanční vypořádání účelových dotací státního rozpočtu za rok 2008
Podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen
vyhláška) jsou kraje povinny ve stanoveném termínu provést finanční vypořádání těchto vztahů
za příslušný kalendářní rok. Jeho součástí je i vypořádání veškerých poskytnutých účelových
státních dotací, které byly příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem (dále jen organizace)
v uplynulém roce poskytnuty. K zajištění tohoto úkolu vydává ekonomický odbor krajského úřadu
tento pokyn:
1. Finanční vypořádání dotací ze SR, které jsou poskytovány prostřednictvím rozpočtu
kraje
1.1. Rozsah a termíny zpracování finančního vypořádání dotací ze SR (k provedení § 7
vyhlášky)
Organizace, která byla v loňském roce příjemcem prostředků ze státního rozpočtu
prostřednictvím rozpočtu kraje, zpracuje podkladový materiál v rozsahu tabulky č. 1 tohoto
pokynu. Tabulka bude vyjadřovat výsledné finanční vypořádání podle účetního stavu k 31. 12.
2008. Zpracovanou tabulku organizace zašle elektronicky na kontaktního pracovníka
příslušného odvětvového odboru a na ekonomický odbor - kontaktní adresa: palan.m@krvysocina.cz - v termínu do středy 28. 1. 2009. Po jejím elektronickém odsouhlasení
ekonomickým odborem organizace zašle statutárním orgánem podepsanou tabulku společně
s případným komentářem v počtu 2 výtisků na ekonomický odbor krajského úřadu.
Ekonomický odbor zajistí následné předání jednoho vyhotovení příslušnému odvětvovému
odboru. Komentář organizace zpracuje vždy v případě nevyčerpání přidělených prostředků se
sdělením konkrétních příčin tohoto stavu.
Tabulka bude zpracována v členění na neinvestiční a investiční prostředky, a to podle
jednotlivých účelových znaků s vyjádřením v Kč na dvě desetinná místa. Při jejím zpracování je
nutné vycházet zejména z údajů podle příslušných rozhodnutí poskytovatelů těchto dotací a
písemných oznámení odborů krajského úřadu o schválení těchto prostředků v orgánech kraje.
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1.2. Poukázání nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu na účet kraje
Organizace případné nevyčerpané finanční prostředky ze státního rozpočtu poukáže na účet
kraje č. 405 000 4999/6800 v termínu do středy 28. 1. 2009 ve formě samostatných plateb
podle jednotlivých dotačních titulů. Pro identifikaci platby v platebním styku organizace použije:
1.2.1. variabilní symbol, který bude obsahovat číselné označení ve tvaru:
a) první čtyři místa jsou vyhrazena pro označení druhu dotace v členění:
kód 5331 – vratka neinvestiční dotace
kód 6351 – vratka investiční dotace
b) zbývající čísla jsou vyhrazena pro identifikaci plátce podle platného číselníku ORG
pro organizační členění příspěvkových organizací v rozpočtu kraje;
1.2.2. specifický symbol, kde se uvede účelový znak dotačního titulu.
Organizace zároveň sdělí elektronicky ekonomickému odboru avízo platby na adresu:
zodlova.l@kr-vysocina.cz (náhradník: stepnickova.b@kr-vysocina.cz).
2. Finanční vypořádání dotací ze SR, které jsou poskytovány prostřednictvím kraje jako
průtokové dotace
2.1. Účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. (k
provedení § 8 vyhlášky)
Příspěvková organizace, která v uplynulém roce byla příjemcem účelové dotace ze státního
rozpočtu s účelovým znakem 13 305, zpracuje podkladový materiál v rozsahu tabulky č. 2
tohoto pokynu. Zpracovanou tabulku organizace zašle elektronicky na odbor sociálních věcí a
zdravotnictví – kontaktní adresa: hondlova.l@kr-vysocina.cz a na ekonomický odbor - kontaktní
adresa: palan.m@kr-vysocina.cz - v termínu do pondělí 2. 2. 2009. Po jejím elektronickém
odsouhlasení odborem sociálních věcí a zdravotnictví organizace zašle statutárním orgánem
podepsanou tabulku společně s komentářem v počtu 2 výtisků na tento odbor do čtvrtka
5. 2. 2009. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajistí následné předání jednoho vyhotovení
ekonomickému odboru. Komentář organizace zpracuje vždy v případě nevyčerpání přidělených
prostředků se sdělením konkrétních příčin tohoto stavu a dále uvede specifika čerpání dotace
dle jednotlivých nákladových položek.
K tabulce č. 2 dále uvádíme, že jednotlivým dotačním titulem se rozumí sociální služba, na
kterou byla dotace poskytnuta. Pokud v rámci jednoho rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou tyto
prostředky státního rozpočtu poskytovány na více druhů sociálních služeb, budou tato data
v tabulce uvedena samostatně za každou jednotlivou sociální službu.
2.2. Poukázání nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu na účet kraje
Organizace nevyčerpané finanční prostředky ze státního rozpočtu poukáže na účet kraje č.
405 000 4999/6800 v termínu do čtvrtka 5. 2. 2009 ve formě samostatných plateb podle
jednotlivých dotačních titulů. Pro identifikaci platby v platebním styku organizace použije:
1.2.1. variabilní symbol, který bude obsahovat číselné označení ve tvaru:
a) první čtyři místa jsou vyhrazena pro označení druhu dotace:
kód 5331 – vratka neinvestiční dotace
b) zbývající čísla jsou vyhrazena pro identifikaci plátce podle platného číselníku ORG
pro organizační členění příspěvkových organizací v rozpočtu kraje;
1.2.2. specifický symbol, kde se uvede účelový znak dotačního titulu.
Organizace zároveň sdělí elektronicky ekonomickému odboru avízo platby na adresu:
zodlova.l@kr-vysocina.cz
(náhradník:
stepnickova.b@kr-vysocina.cz)
a
palan.m@krvysocina.cz. V avízu dále organizace uvede jako nezbytný údaj pro převod prostředků do
státního rozpočtu evidenční číslo žádosti a evidenční číslo příslušné sociální služby, na kterou
byla dotace poskytnuta. Oba údaje jsou součástí příslušného rozhodnutí MPSV o poskytnutí
neinvestiční dotace.
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3. Specifické dotační tituly, jejichž finanční vypořádání probíhá bez účasti kraje
3.1. Účelové dotace na podporu výzkumu a vývoje (k provedení § 5 vyhlášky)
Organizace, která byla příjemcem účelové dotace na podporu výzkumu a vývoje, provede
vyúčtování této dotace přímo s poskytovatelem této dotace v termínu do 15. 2. 2009 v rozsahu
přílohy č. 3 vyhlášky, kterou zároveň předloží ve smyslu § 5 odst.3 vyhlášky ve 2 vyhotovení na
krajský úřad (příslušný odvětvový odbor a ekonomický odbor). Bližší postup a rozsah podkladů
je vymezen v § 5 vyhlášky.
3.2. Dotace z informačního systému na financování programů reprodukce majetku (k
provedení § 10 vyhlášky)
Organizace, která byla účastníkem, kterému byla ze státního rozpočtu (ze státních finančních
aktiv) poskytnuta dotace na financování reprodukce majetku, předloží podklady pro finanční
vypořádání dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přímo správci tohoto
programu v termínu do 15. 2. 2009 v rozsahu tiskopisů S05 150 – Neinvestiční bilance potřeb a
zdrojů financování akce a S05 160 - Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce, které
jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce státního majetku. Bližší postup a rozsah vypořádání je vymezen v § 10 vyhlášky.
Kopii vypořádání organizace současně předloží příslušnému odvětvovému odboru krajského
úřadu za kategorii movitý majetek a majetkovému odboru za nemovitý majetek.
4. Ostatní
Kontaktní osobou pro případné konzultace je určen ing. Palán Milan, pracovník ekonomického
odboru, tel. spojení 564602233.

S pozdravem

Ing. Anna Krištofová
vedoucí ekonomického odboru

Příloha: Tabulka č. 1 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu k 31.12.2008 dle § 7
vyhlášky
Tabulka č. 2 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu k 31.12.2008 dle § 8
vyhlášky

Na vědomí: Odvětvové odbory KrÚ s výkonem zřizovatelské funkce
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