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Věc: Finan ční vypo řádání  neinvesti čních dotací ze státního rozpo čtu 2014 

 

 V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze 
státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2014. Jsou 
to: 

a) formulář  Finanční vypo řádání dotací ze SR 2014 

 Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, 
adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během 
dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ 
ČR ze všech dotačních programů v roce 2014 a jejich čerpání. 

b) formulář  Vypo řádání jednotlivých projekt ů za rok 2014 

 Na tuto přílohu rozepište podle znění rozhodnutí Dotační program/ Název 
projektu/ů 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) formulář Finanční vypo řádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.  Vyhláška ze dne 11. 
Února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny fina nčního vypo řádání vztah ů se 
státním rozpo čtem, státními finan čními aktivy nebo národním fondem (dále jen  
„vyhláška 52/2008 Sb.) 

 

 Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou. V tabulce bude 
rozepsáno podle jednotlivých projektů (č. rozhodnutí). 

 
 
 
 
Příjemcům dotací ze SR 
v roce 2014 

 
 
 
 

V Praze dne 29. 12. 2014 
  Č.j.:MZDR 64665/2014-1/ONP  
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Vypln ěné formulá ře zašlete i v p řípadě, že jste již díl čí vyúčtování, zprávu o pln ění 
projektu a další požadované doklady odeslali. I v p řípadě, že máte projekty 
z různých let, vyhotovíte jen jedno vypo řádání. 

 

 

 Součet finančních údajů u jednotlivých projektů 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 vypo řádání vztah ů se státním rozpo čtem za rok 2014 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 a  
s usnesením vlády  č. 685/2013 o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči 
nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014“  do 15. února  následujícího roku, 
včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředků MZ ČR 
č. 6015-2528-001/0710 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. 5212 4322, viz tabulka č. 1. Za organizaci 
bude odeslána jedna částka se stejným variabilním symbolem 

 

Příjemci dotací, jejichž zřizovatele je obec nebo kraj, předloží svému zřizovateli do         
5. února 2015 podklady pro finanční vypořádání na základě § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. 

. 

 Na účtu MZ ČR musí být vrácené prost ředky z dotací poskytnutých pro rok 
2014 bezpodmíne čně připsány nejpozd ěji 15. února  2015. Pozd ěji  p řipsané částky 
budou poukázány zp ět  na účet odesílatele, kterému  vznikne povinnost 
vypo řádání se státním rozpo čtem prost řednictvím p říslušného finan čního ú řadu. 
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 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 2015), 
podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu  44a tohoto 
zákona. 

 

 

       Mgr. Alena Šmídová 

           ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Formulář – Vypořádání dotací ze SR 2014 (3 listy) 
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Tabulka č. 1.                                          

     

Číslo výdajové položky  Číslo programu 

5212 Podnikatelské subjekty - 
fyzické osoby 

4322 Rezidenční místa 

5213 Podnikatelské subjekty - 
právnické osoby 

4322 Rezidenční místa 

5221 Obecně prospěšné společnosti 4322 Rezidenční místa 

5321 Obce a organizace 
v působnosti obcí 

4322 Rezidenční místa 

5323 Kraje a organizace 
v působnosti krajů 

4322 Rezidenční místa 

5331 Zřízené příspěvkové 
organizace 

4322 Rezidenční místa 

 

 

Tabulky pro vypo řádání dotací jsou zve řejněny na webových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví v sekci Ošet řovatelství a neléka řská povolání - 
Rezidenční místa 2014. 

 

 

 

 

 

    


