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Příloha č. 1 
 

 
1. Pokyn ke zpracování podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2022 

 
 

Postup finančního vypořádání (dále jen „FV“) se řídí těmito předpisy:  

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; 

- vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.; 
vyhlášku najdete na tomto odkazu:  

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-367-2015-sb-23405 

 

 

FV dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) poskytnutých prostřednictvím kraje ze státního 
rozpočtu nebo státních finančních aktiv (dále jen „SFA“) se vypořádávají na Příloze č. 7, vyhlášky č. 367/2015 
Sb., v částech A., B. (dále jen „Příloha č. 7“), a to v závislosti na typu dotace a typu poskytovatele. 

 

Uvedené tabulky je třeba vyplnit odděleně v závislosti na typu poskytovatele (dle jednotlivých resortů), není možné 
sloučit všechny UZ za všechna ministerstva do jedné tabulky (každé ministerstvo je zároveň kapitolou). Dalšími 
kapitolami jsou Všeobecná pokladní správa (dále jen VPS“) a SFA spadající pod MF ČR. Každá kapitola musí mít 
svoji tabulku (tj. Přílohu č. 7). 

Typy dotací: 

• Část A. - Finanční vypořádání dotací a NFV s výjimkou dotací na programové financování, na projekty 
výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních 
mechanismů. 

• Část B. - Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje 
a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů. 

 

POZOR: veškeré tabulky se vyplňují pouze do výše poskytnuté dotace (zejména sloupec „skutečně použito“), tj. nelze 
uvést větší spotřebu, než je výše poskytnuté dotace. Pokud jsou výdaje z dotace vyšší, než je objem obdržené dotace 
(jedná se zejména o dotace na volby), musí být částka nad tento objem uvedena v posledním sloupci „požadavek 
na dokrytí výdajů“. Pokud je zákonný nárok požádat v rámci finančního vypořádání o dofinancování, musí být uplatněn 
výhradně samostatnou žádostí (formou dopisu, který bude zaslán prostřednictvím datové schránky) spolu 
s komentářem v tabulce daného dotačního titulu. 

 

V případě vrácených prostředků v průběhu roku 2022 bude v sloupci „čerpání k 31. 12. 2022“ výše poskytnuté dotace 
ponížena o tyto vrácené prostředky. 

 

Uvedené tabulky s FV musí být do datové schránky kraje doručeny v těchto termínech: 

a) nejpozději do 6. 2. 2023 - dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (od resortních ministerstev) 

b) nejpozději do 15. 2. 2023 - dotace poskytnuté z kapitoly VPS a SFA (od MF ČR) 

 
 
 

 

Podklady pro FV  

 
Podklady pro FV, tj. tabulky Příloha č. 7 (viz níže) jsou k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci 
Finanční vypořádání (Krajský úřad → Odbor ekonomický → Informace pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského 
kraje → Finanční vypořádání) na uvedeném odkazu: 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-
jihoceskeho-kraje  

 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-367-2015-sb-23405
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-jihoceskeho-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-jihoceskeho-kraje
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Zde najdete jak částečně předvyplněné souhrnné tabulky, tak vzory prázdných tabulek. V těchto částečně 
předvyplněných tabulkách jsou údaje o dotacích poskytnutých obcím dle evidence kraje a je nutné překontrolovat jejich 
úplnost, případně je doplnit o další tituly nebo komentovat vypuštění či opravu. U všech je pak nutné doplnit další 
konkrétní údaje o užití, vratkách, a podobně.  
 

Tabulky musí být řádně vyplněné (neopomenout uvést název obce a DSO, ORG obce, IČO) s telefonním číslem 
na sestavujícího a kontrolujícího (účetní, statutární zástupce) a poslány zpět pouze prostřednictvím datových 
schránek s elektronickým podpisem (nikoliv poštou)! 
 

POZOR: V případě, že obec neobdržela žádnou dotaci, která by byla předmětem FV na Příloze č. 7, část B, prázdnou 
tabulku neodesílá!!!!! 
 

Návod k využití elektronické formy tabulek Přílohy č. 7: 

Z předvyplněných souhrnných tabulek lze tisknout tabulky s použitím filtru. Na žlutě označeném řádku jsou jednotlivé 
filtry (rámeček se šipkou). Využitím filtru například ve sloupci A (názvy obcí) je možné provést zúžení výběru u těch 
dotací, které byly poskytnuty konkrétní vybrané obci. Následně je možné si tuto tabulku pro konkrétní obec vytisknout, 
uložit a použít jako podklad pro doplnění dalších údajů k provedení FV.  

Filtrování, např. ve sloupci A, se provede tak, že se po rozkliknutí šipky nejprve tzv. odznačí všechny obce (kliknutím 
do okénka „vybrat vše“) a následně se „zaškrtnutím“ zvolí konkrétní obec.  Stejným způsobem funguje filtr také 
na jednotlivé UZ dle kapitol státního rozpočtu (v případě potřeby pomoci je možné se obrátit na osoby uvedené na konci 
průvodního dopisu). 
 

Prostředky pro vlastní příspěvkové organizace (dále jen „PO“) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu obce 

Obec (zřizovatel) zajišťuje FV se svojí zřizovanou PO na základě vlastních pokynů a výsledky zahrne do svých podkladů 
finančního vypořádání. Do tabulek Příloha č. 7 se uvedou údaje vyplývající z tohoto FV, nikoliv skutečnost, že obec užila 
prostředky tím, že je přeposlala své příspěvkové organizaci, ale dle podkladů o vlastním užití obdržených od příspěvkové 
organizace. 

Dotace pro vlastní PO uvede obec v tabulkách takto: „název obce – PO" (např. „Prachatice – PO"). 
 

 
 
 

 
Vratky nevyužitých prostředků  

 
Vratky proveďte samostatně za každý jednotlivý dotační titul na účet Jihočeského kraje č. 94-3126231/0710. 

Tento účet je určen jen pro vratky státních prostředků v návaznosti na Přílohu č. 7. Jedná se o dotace, které jsou 
označeny zpravidla 4-5 místným účelovým znakem. 
 

POZOR: Dotace s 2-3 místným účelovým znakem (např. UZ 710, 711, 94, atd.) jsou dotacemi z rozpočtu kraje, nikoliv 
dotacemi ze státního rozpočtu! Tyto dotace jsou vyúčtovávány v průběhu roku zpravidla na základě smluvních podmínek 
a dle pokynu administrátorů u jednotlivých typů dotací. Tyto dotace nejsou předmětem tohoto FV, tj. neuvádí se 
do Přílohy č. 7! 
 

Vratky nevyčerpaných prostředků musí být odeslány na výše uvedený účet v těchto termínech:  

1) do 6. 2. 2023 - dotace poskytnuté z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (resortů - např. MPO, MPSV, MŽP atd.) 

2) do 15. 2. 2023 - dotace poskytnuté z kapitoly VPS a SFA (MF ČR) 
 

Lhůta pro vrácení nepoužitých peněžních prostředků je dodržena, jestliže je částka, kterou má příjemce dotace nebo 
návratné finanční výpomoci povinnost vrátit, odepsána nejpozději ve stanovený den z jeho bankovního účtu a 
poukázána na účet kraje. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
následující pracovní den.  

Nevyčerpané účelové prostředky převedené po lhůtě stanovené vyhláškou se stávají zadrženými prostředky 
státního rozpočtu a jedná se o porušení rozpočtové kázně! 
 

Označení vratek variabilními symboly (VS) a specifickými symboly (SS): 

- VS u státních dotací: 64020 + UZ (například 6402098008 nebo 6402004428); 

- SS je nutné použít ORGNUM obce (například obec Adamov bude mít SS: 101001) 

Číselník ORGnumů obcí a DSO je zveřejněný na webových stránkách JčK na odkazu: https://www.kraj-
jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-jihoceskeho-kraje 

 

Avíza k vratkám zasílejte na e-mailové adresy: halova@kraj-jihocesky.cz, dvorakova@kraj-jihocesky.cz nebo 
do datové schránky krajského úřadu. 

 

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-jihoceskeho-kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-jihoceskeho-kraje
mailto:halova@kraj-jihocesky.cz,%20dvorakova@kraj-jihocesky.cz


Naše č. j.: KUJCK 6592/2023                                                               Sp. zn.: OEKO 18144/2022/mowol SO 

Stránka 3 z 4 

 

 
Doplňující informace k FV dotací ze státního rozpočtu 

 

Tyto doplňující informace neznamenají, že se jedná pouze o níže uvedené dotační tituly. U každé přijaté dotace je nutné 
posoudit, zda podléhá finančnímu vypořádání či nikoliv, nejlépe dle dotačního dopisu, rozhodnutí či smlouvy. Jedná se 
pouze o výčet nejčastějších dotací přijímaných obcemi a upřesnění postupu k zajištění FV.   

UPOZORNĚNÍ:  

Finanční prostředky poskytnuté obci přímo z resortu (tzn. bez účasti kraje) nejsou předmětem tohoto FV 
s krajem, ale přímo s poskytovatelem konkrétní dotace. FV provádí obec samostatně na Příloze č. 3, vyhlášky 
č. 367/2015 Sb., v částech A., B, a to na základě obdrženého rozhodnutí, uzavřené smlouvy, případně jiných 
pokynů. 
 

✓ Vybrané dotační tituly, které nejsou předmětem tohoto finančního vypořádání (tj. nevyplňují se do žádné 
z tabulek): 

• Souhrnný dotační vztah (pol. 4112), tj. příspěvek na výkon státní správy obcím 

• Prostředky poskytnuté z Úřadu práce ČR 

• Dále se jedná například o dotace s: UZ 15091, UZ 98037, UZ 98278, UZ 29xxx  

• Dřívější dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
(UZ 13011) – nově obce zasílají pouze vyúčtování transferu přímo na MPSV  
 

✓ Dotace na sociální služby a školství 

• Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb s UZ 13305 se vypořádává 
přímo s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje 

– informace k FV za rok 2022 jsou uveřejněny na internetových stránkách JčK na tomto odkazu: 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?dotacni-rizeni-2022 
– kontakt v případě dotazů: Mgr. Renata Zumrová, tel. 386 720 646 nebo Ing. Lucie Marischková, 
tel. 386 720 783 

• Většina dotačních titulů MŠMT (UZ 33xxx) se vypořádává dle samostatného pokynu Odboru školství 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pouze některé dotace a projekty se vypořádávají 
přímo s odborem ekonomickým – viz web JčK – předvyplněné tabulky. 

 

✓ Ostatní vybrané dotační tituly (Příloha č. 7, část A)  

• UZ 14004 - Dotace na činnost jednotek dobrovolných hasičů obcí jsou předmětem finančního vypořádání a 
nevyčerpané prostředky podléhají povinnosti vratky. 

• Volby 

UZ 98187 - Účelová dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí 

UZ 98008 - Účelová dotace na přípravnou fázi na volbu prezidenta ČR – jen dotace obdržená v r. 2022! 

V případě vyššího čerpání prostředků na volby, než byla výše poskytnuté dotace na stanovený účel: 

1) bude v tabulce vyplněna ve sloupci 3 „Skutečně použito k 31. 12. 2022“ stejná částka jako ve sloupci 1 
„Čerpáno k 31. 12. 2022“ (pouze výše obdržené dotace); výše čerpání nad rámec obdržené dotace bude 
vyplněna ve sloupci „Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace“. Součet sloupců 
„Skutečně použito k 31. 12. 2022“ a „Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace“ bude 
činit částku skutečně vynaložených prostředků na stanovený účel; 

2) obec zašle žádost (do datové schránky kraje) na dokrytí uskutečněných výdajů nad rámec poskytnuté dotace, 
která bude obsahovat UZ, výši poskytnuté dotace, výši skutečně vynaložených prostředků (včetně prostředků 
použitých nad rámec obdržené dotace) a požadovanou částku na dokrytí.  

 

 

 

 

https://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/?dotacni-rizeni-2022
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✓ Ostatní upozornění 

• Dotace, která byla příjemci poskytnuta následně (ex post) ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce 
hradil ze svých prostředků, se považuje za finančně vypořádanou. Jestliže se jedná o dotaci částečně 
poskytnutou předem a částečně následně, vypořádá se celá dotace včetně části dotace poskytnuté následně. 

• Pokud budou některé resorty požadovat další podklady (např. další tabulky, komentáře, nebo budou vydány 
speciální pokyny), budete v dané záležitosti v průběhu měsíce ledna 2023 ještě kontaktováni ekonomickým nebo 
věcně příslušným odborem Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

 

 
Vykazování účelových znaků v části IX. Finančního výkazu Fin 2-12 M 

 

Dle nové metodiky MF ve věci vykazování účelových znaků v případě dotací, jejichž příjemcem je kraj, který 
následně přerozděluje dotaci na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a krajem, nemohou být 
příjmy (pol. 4122) a výdaje (pol. 5xxx) u obce označeny pětimístným UZ (platí od 1. 1. 2023). V případě 
Jihočeského kraje se jedná o dotace MŠMT a MPSV. V této souvislosti vydal KÚ JčK dne 30. 11. 2022 Informační 
listy č. 22/2022/21/OEKO, ve kterých byly obce informovány o změně postupu rozpočtování, účtování a 
vykazování těchto dotací.  

Pro zajištění kontinuity a návaznosti na původní zdroj rozpočtových prostředků je za tímto účelem vydaná nová 
číselná řada krajských účelových znaků 5xx, které jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v sekci Informace 
pro obce a DSO.  

Prozatím se jedná o tyto UZ: 

UZ 514 - OP potravinové a materiální pomoci (UZ 13014) - od 1. 12. 2022 

UZ 505 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101, § 102 a 
§ 103) (UZ 13305) - od 1. 1. 2023  

UZ 513 - OP Zaměstnanost – podpora sociálních služeb (UZ 13013) - od 1. 1. 2023 

UZ 521 - OP Zaměstnanost plus 2021-2027 - podpora sociálních služeb (UZ 13021) - od 1. 1. 2023 

V situaci, kdy obec bude mít vratku z FV za rok 2022 u výše uvedených dotací, je nutné, aby vratka na úrovni 
obce byla ve variabilním symbolu označena novým (třímístným) UZ kraje (např. 6402000505 nikoliv 6402013305). 

 


