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I. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018

Vážená paní, vážený pane,
v souladu s vyhláškou MF ČR č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Obce předkládají kraji podklady pro finanční vypořádání dotací nebo návratných finančních
výpomocí obdržených ze státního rozpočtu v předchozím rozpočtovém roce prostřednictvím
kraje. Současně předkládají podklady pro finanční vypořádání dotací poskytnutých
prostřednictvím kraje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, týkající se celé
doby trvání projektu. K těmto podkladům připojí komentář a současně převedou na účet kraje
případné vratky těchto dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Na základě výše uvedeného Vám zasíláme k vyplnění tabulku pro finanční vypořádání dotací
poskytnutých v roce 2018 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (tiskopis Příloha č. 7 část A).
Předlohou k vyplnění této tabulky je část IX – Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu
a státních fondů finančního výkazu Fin 2-12 M za měsíc prosinec 2018. V této části výkazu
jsou vámi uvedeny částky skutečně přijatých dotací ze státního rozpočtu.
Jedna ze změn vyhlášky je i způsob výpočtu příslušné vratky, kdy v tabulce č. 7 část A sloupec
č. 4, nyní nesmí vyjít záporné číslo. Vypořádává se jen obdržená dotace, nikoliv použité vlastní
prostředky. V případě potřeby dofinancování, bude sloupec č. 4 roven nule a až v komentáři je
třeba uvést výši, kterou chcete dofinancovat. Při potřebě dofinancování zašlete prosím i žádost
o dofinancování.
V komentáři je třeba uvést předepsanou výši vratky, částku, kterou příjemce skutečně odvedl a
vyčíslit případný rozdíl mezi předepsanou výší vratek a skutečně odvedenými prostředky při
finančním vypořádání, dále zdůvodnit uvedený nesoulad.
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Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise vyúčtovali jednotlivé dotace přijaté z odvětvových
ministerstev a Ministerstva financí ČR prostřednictvím kraje, a to do Přílohy č. 7 část A.
U dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyúčtuje akce programového
financování Kožlí (133D311000100), Libice nad Doubravou (133D311000111) a Okříšky
(133D531008129). Jsou evidované pod ÚZ 33502 a ÚZ 33966. Všechny tyto dotace z MŠMT
vyúčtujte do přílohy č. 7 část B.
U dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace v rámci OPZ vedené pod ÚZ 13013,
vypořádá dotaci Oudoleň (419), Kámen (1898) a Krokočín (2165). Tyto dotace vyúčtujte do
přílohy č. 7 část B.
Pro úplnost dodáváme, že pokud byla Vaší obci v uplynulém roce poskytnuta dotace nebo
návratná finanční výpomoc od některých odvětvových ministerstev (tj. kromě dotací od
Ministerstva financí ČR) bez prostřednictví kraje, jste podle § 9 výše uvedené vyhlášky povinni
tyto dotace vyúčtovat přímo poskytovateli, a to v termínu do 15. 2. 2019.
Žádáme Vás, abyste vyplněnou a podepsanou tabulku (Přílohu č. 7 část A, v případě potřeby
doplněnou stručným komentářem v textu tabulky) zaslali přes datové schránky nebo na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, ekonomický odbor, Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33
nejpozději do 5. února 2019.
Ve stejném termínu převeďte případné vratky nespotřebovaných státních dotací na bankovní
účet krajského úřadu, který je vedený u ČNB
č. 94-32925681/0710
Vratky nespotřebovaných dotací poskytnutých z vlastních zdrojů Kraje Vysočina (př. ÚZ 90,
nebo z Fondu Vysočiny) převeďte na účet, z kterého jste tuto dotaci obdrželi (4050004999/6800,
4050005211/6800).
V roce 2019 se jedná o vratky z minulých let, proto je možné odesílat vratky z Vašich běžných
bankovních účtů, vedených u jiných bankovních institucí než je ČNB.
Současně si dovolujeme upozornit, že pokud nebudou finanční prostředky z nedočerpaných
dotací odvedeny na účet kraje v termínu uloženém vyhláškou č. 367/2015 Sb., jedná se ze
strany obce o porušení rozpočtové kázně a případné vratky budou řešeny prostřednictvím
finančního úřadu. Obce po převodu prostředků finančnímu úřadu zašlou kraji kopii avíza.
Vratky dotací, které jste nám v průběhu roku 2019 zaslali, zaúčtujete následovně:
• Vratky nespotřebovaných dotací poskytnutých ze státního rozpočtu tzv. průtokem
prostřednictvím kraje, (tj. o jejichž přijetí jste účtovali na příjmových položkách
4111, 4116, 4160, 4211, 4216, 4240) zaúčtujte na položku 5364, ve variabilním
symbolu uvádějte 5364 a účelový znak (např. 5364014004) a ve specifickém
symbolu příslušný ORGNUM obce.
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•

Vratky dotací poskytnutých z vlastních zdrojů kraje, (tj. o jejichž přijetí jste
účtovali na příjmových položkách 4122, resp. 4222) zaúčtujte na položku 5366,
ve variabilním symbolu uvádějte 5366 a účelový znak (např. 5366000090)
a ve specifickém symbolu příslušný ORGNUM obce (není-li dohodnuto jinak,
např. u Fondu Vysočiny). Současně prosíme, abyste k těmto vratkám zaslali
avízo k platbě na e-mailovou adresu konirova.m@kr-vysocina.cz.

II. Návrh státního závěrečného účtu
Ministerstvo financí ČR zpracovává údaje o státním závěrečném účtu dle vyhlášky 356/2015
Sb., která mění vyhlášku č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavování návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro
sestavení státního závěrečného účtu jsou i souhrnné údaje o výsledcích hospodaření územních
samosprávných celků.
Kraje předkládají číselné údaje o přijatých úvěrech, půjčkách a finančních výpomocích
v roce 2018 za jednotlivé obce a za svazky obcí (tabulka 1b) a výdaje, které vyplývají
z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb. (tabulka č. 5).
V příloze tohoto dopisu zasíláme výše uvedené tabulky a žádáme Vás o jejich vyplnění.
Vyplněné a podepsané formuláře zašlete přes datové schránky nebo písemně na adresu
Krajský úřad Kraje Vysočina, ekonomický odbor, Žižkova 57, Jihlava, PSČ 587 33
nejpozději do 5. února 2019.
Pokud jste v uplynulém roce nebyli příjemci úvěru, nemáte ani výdaje vyplývající z koncesních
smluv, žádáme Vás, abyste nám tyto tabulky vraceli vyplněné jako negativní (prázdné)
s razítkem a podpisem zástupce Vaší obce.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Anna Krištofová
vedoucí odboru
Přílohy:
•
•
•

Příloha č. 7 část A vyhlášky 367/2015 Sb.
Tabulka č. 1b vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Tabulka č. 5 vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Veškeré informace včetně příloh jsou v el. podobě zveřejněny na webových stránkách kraje
Vysočina : www.kr-vysocina.cz/ v Servis pro: Obce – Účetnictví a výkaznictví – Rozpočet,
finanční vypořádání - Finanční vypořádání 2018.
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