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Příjemcům dotace 
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Praha 2. ledna 2020 

Č. j.: MZDR   152/2020-1/ONP 

*MZDRX018KZAY* 

MZDRX018KZAY 

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2019 

 
 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

v příloze Vám zasíláme formuláře pro závěrečné vypořádání dotací ze státního 

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

na projekty Rezidenční místa realizované v roce 2018. Jsou to:  

 

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2019 

Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) příjemce dotace, 

adresu, e-mailové a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout 

odpovědnou osobu během dne, souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ 

v roce 2019 z dotačního programu Rezidenční místa, jejich čerpání, resp. jejich vracení. 

 

b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2019 

Na tento formulář 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. 

Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy že prostředky státní dotace budou 
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využity neoprávněně, zadrženy či jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle 

§ 14 odst. 11 uvedeného zákona a včas odepsána z účtu příjemce dotace, tj. nejpozději 

15. února 2020, vystavují se příjemci dotace sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona. 

   

 

 

 

 

Mgr. Alice Strnadová, MBA 

ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání 

                                       

 

                                      

Tabulka č. 1 
 

 

 

 

Tabulky a přílohy pro vypořádání dotací jsou zveřejněné na webu MZ v sekci 
Rezidenční místa 2019. 

   Číslo výdajové položky    Číslo programu 

5212 Fyzické osoby s podnikáním 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 

5213 Právnické osoby 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 

5221 Obecně prospěšné společnosti 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 

5321 Příspěvkové organizace zřízené obcí 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 

5323 Příspěvkové organizace zřízené krajem 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 

5336 Příspěvkové organizace zřízené MZ 4322 Specializační vzdělávání – Rezidenční 
místa 
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