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Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2016 – institucionální podpora 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

na základě Pokynů k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací  
ze státního rozpočtu za rok 2016 finančního odboru Ministerstva zdravotnictví ČR  
(dále jen „MZ“) Vás žádám o přeložení zúčtování institucionálních investičních  
a neinvestičních prostředků uvolněných z rozpočtové kapitoly 335 – MZ poskytnutých 
v roce 2016 na Rozvoj výzkumné organizace – institucionální podporu výzkumných 
organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, a to nejpozději  
do 1. února 2017. Upozorňuji, že institucionální podpora je nepřevoditelná  
do následujícího roku.  

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2016 musí být provedeno 
dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se "Zásadami 
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními 
orgány státní správy" schválenými usnesením vlády č. 92/2010, ve znění usnesení vlády 
č. 479/2013 a č. 657/2014, a s usnesením vlády č. 470/2015 o "Hlavních oblastech státní 
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016“  
do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní 
dotace na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 u ČNB.  

Příslušné formuláře (viz příloha) zašlete elektronicky na e-mailovou adresu: 
veda@mzcr.cz a současně také v tištěné formě prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb na adresu Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, Palackého 
náměstí 4, 128 01, Praha 2. Spolu s formuláři je nutné zaslat také avízo o uskutečněné 
platbě (s doloženým výpisem z banky) s uvedením variabilního symbolu ve tvaru 
výdajová položka a číslo programu, např. 5336* 4311**: 

* číslo výdajové položky  ** číslo programu 

 Neinvestiční transfery   Institucionální fin. prostředky 

5336 Zřízené příspěvkové organizace  4311  

     

 Investiční transfery (bez ISPROFIN)    

6351 Zřízené příspěvkové organizace    

 
V Praze dne 9. prosince 2016 

Č. j.: MZDR 69721/2016-1/VLP 

*MZDRX00WYIFP* 
MZDRX00WYIFP 

mailto:veda@mzcr.cz


 

  

 Ministerstvo zdravotnictví, VLP, Odbor vědy a lékařských povolání 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224972602, e-mail: mzcr@mzcr.cz  
Vyřizuje: Ing. Jana Hejnová, tel.: 224 972 640, e-mail: veda@mzcr.cz www.mzcr.cz 
 

 

Na účet MZ musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2016 
bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2017. Později připsané částky budou 
poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním 
rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu. 

Seznam formulářů k finančnímu vypořádání ze státního rozpočtu:  

a) formulář - Finanční vypořádání dotací ze SR 2016 

V tomto formuláři vyplňte všechny červené rámečky, tj. název a identifikační číslo 
(IČO) příjemce spolu s adresou a PSČ, telefonické spojení a e-mailovou adresu  
na odpovědnou osobu, souhrnně celou částku institucionální podpory poskytnutou MZ  
v roce 2016 a její čerpáni, rozdělené na část investiční a neinvestiční, datum a doklad 
k vrácení případných nevyčerpaných prostředků vč. variabilního symbolu. Výši vyčerpané 
i vrácené dotace uvádějte bez zaokrouhlení v haléřových částkách. Tento formulář  
se zasílá MZ jako součást „Avíza“. 

b) příloha vyhlášky č. 367/2015 Sb. (viz  Příloha_05_ č. 1v_vyhl367)  

Do tohoto formuláře uveďte výši dotace institucionální podpory získané od MZ, výši 
případné vrácené částky a výši skutečně použité dotace. Částky uvádějte  
bez zaokrouhlení v haléřových částkách.  

Vyplněné formuláře zašlete na MZ i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu  
o plnění projektu (účelová podpora) a další požadované doklady odeslali  
(jiné kapitoly, podpory, atd.).  

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzn. že prostředky státní dotace budou 
využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána 
podle § 14 odst. 11 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2017, 
podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  § 44a tohoto 
zákona. 

 

Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 
 

Přílohy: dle textu 
 

 

 
Příjemci institucionální podpory pro rok 2016 
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