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 Příjemcům dotace 
  ze státního rozpočtu za rok 2017


                                   V Praze dne 31. 1. 2018
                         Č.j.: MZDR  4236/2018-1/ONP
*MZDRX011DI6N*
                                                                          MZDRX011DI6N
Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2017


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,



v příloze Vám zasíláme formuláře k závěrečnému vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“). Jsou to:  
1) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2017
Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) příjemce, adresu, e-mailové a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ na atestační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků v roce 2017, tj. poukázáno – vyčerpáno – vráceno. 

2) příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb. v případě, že Vám byla dotace zaslána přímo.
V této příloze vyplňte:
a) Ukazatel / účel: Úhrada nákladů za atestační zkoušky za rok 2017, dále 
b) číslo rozhodnutí, dále
c) výdajové odvětví/položka: 359200 / 4321 a 5212 pro podnikatelské subjekty-fyzické osoby, 5213 pro podnikatelské subjekty-právnické osoby, 5321 pro organizace zřízené obcí, 5323 pro organizace zřízené krajem, 5336 pro organizace zřízené ministerstvem,
d) nevyplňuje se
1 součet všech záloh poskytnutých během roku,
2 součet všech částek vrácených do 31. 12. 2017 na účet 2528001/0710,
3 celkem využité dotace,
4 částka k vrácení po 1. lednu na účet 6015-2528001/0710.


  	
„Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě změny výše dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.	

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 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. 685/2013 o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ 
č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu 4321.

Prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2017 vracené po 1. lednu musí být z účtu odesilatele odepsány nejpozději do 15. února 2018. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu.
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 včas vrácena na účet MZ), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona.
  







               Mgr. Alice Strnadová, MBA
                Ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání
                                          





