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Příjemcům dotací 

 ze státního rozpočtu v roce 2019 

 

Praha 18. prosince 2019 

Č. j.: MZDR 54372/2019-1/VLP 

*MZDRX018HHAJ* 

MZDRX018HHAJ 

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2019, jedná se 

o tyto dotace: 

- rezidenční místa, 
- dotační program podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných 

oborech,  

- dotační program podpora SV v oboru všeobecné praktické lékařství, 
- dotační program podpora SV lékařů na pracovištích praktického lékařství pro 

děti a dorost, 
- dotační program podpora SV lékařů v oboru pediatrie 
- dotační program podpora SV lékařů v oboru pediatrie - II 
- Medik roku 2019 
- dotační program na organizační zajištění konference Prague 2019 – Building 

Bridges Towards Recovery 
- podpora odborných periodik 
- dotační program na podporu účasti na mezinárodních odborných 

vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019 
- Kurzy praktických dovedností v rámci specializační přípravy v oboru 

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro rok 2018 

 

Vážení příjemci dotací,  

 
v příloze Vám zasíláme formuláře k závěrečnému vypořádání dotací ze státního 

rozpočtu (dále jen „SR“), poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ 

ČR“) k projektům uvedených viz výše, real izovaných a proplácených v roce 

2018. Jsou to:   

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2019 

V tomto formuláři vyplňte všechny červené rámečky, tj. 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 ČR z dotačních výše 

uvedených programů v roce 2019 včetně čerpání této částky a v případech nevyčerpání 

celé částky rovněž výši vratky.  
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b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2019 

Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/Název 

projektu/ů (č. rozhodnutí) a do tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm 

projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte 

počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje 

budou shodné s údaji na prvním formuláři! Údaje o jednotlivých projektech seřaďte podle 

dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta! 

 

c) příloha č.1 nebo 3 (v případě, že Vám byla dotace zaslána přímo), resp. příloha 
č. 7 (v případě, že Vám byla dotace zaslána prostřednictvím obce nebo kraje) 
k vyhlášce č. 367/2015 Sb. 
 

Do těchto příloh uveďte jednotlivé dotace získané od MZ v rámci uvedených dotačních 

programů, které byly v roce 2019 financované MZ (rozumí se tím financování z prostředků 

poskytnutých ze SR). Pokud máte více dotací z programu Rezidenční místa nebo i z dalších 

dotačních programů, je třeba je rozepsat do jednotlivých řádků.  

Vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu 

či další požadované doklady odeslali odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR, který Vám 

dotace poskytl. 

Součet finančních údajů u jednotlivých projektů v příloze (v přílohách) musí souhlasit  

s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích 

shodné. Údaje „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 2019 musí být provedeno 

dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019“ do 15. února 

následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích 

prostředků MZ ČR č. 6015-2528001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s 

formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního 

symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu, např. 5213 4331*. 

Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2019 

bezpodmínečně připsány tak, že nejpozději 15. února 2020 jsou odepsány z účtu 

příjemce. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému 

vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím 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 
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využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána 

podle § 14 odst. 9 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2020), 

podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto 

zákona. 

 

 

 

 

Mgr. Zbyněk Podhrázký 

ředitel odboru vědy a lékařských povolání 

 

 

 

 

 

 

 

* číslo výdajové položky a číslo programu viz tabulka č.1 

Tabulka č. 1 

 

 

   Číslo výdajové položky    Číslo programu 

5212 Podnikatelské subjekty – 

fyzické osoby 

4331 Specializační vzdělávání  

5213 Podnikatelské subjekty – 

právnické osoby 

4331 Specializační vzdělávání  

5321 Obce a organizace 

v působnosti obcí 

4331 Specializační vzdělávání  

5323 Kraje a organizace 

v působnosti krajů 

4331 Specializační vzdělávání  

5331 

5336 

Zřízené příspěvkové 

organizace 

4331 Specializační vzdělávání  
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