
Instrukce k provedení vypořádání za rok 2017 
(program 133710) 

S ohledem na aktuální novelizaci vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, Vám 
touto cestou předáváme zásadní  
   
instrukce k provedení vypořádání se státním rozpočtem za uplynulý rozpočtový 
rok 2017.  
   
   
Na základě uvedené skutečnosti dochází k vybraným zásadním změnám, zejména v 
proceduře předání přehledu čerpání finančních prostředků, které je nezbytné promítnout 
již v aktuálním vypořádání za uplynulý rozpočtový rok.  
   
   
V rámci uvedeného pak dochází k zásadní změně režimu 
předkládání přehledu čerpání finančních prostředků, a sice z původního režimu 
předkládání po každém roce realizace projektu na nový režim předkládání až po 
skončení realizace projektu, tj. až po roce, ve kterém dochází k ukončení realizace 
projektu.  
Ukončením realizace projektu se pro účely finančního vypořádání v rámci dotačního 
programu 133 710 rozumí uplynutí termínu realizace stanoveného v poslední platné 
řídící dokumentaci (tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (změna)).  
Obsahem přehledu bude vypořádání všech dosud nevypořádaných let realizace.  
   
Postup u jednotlivých skupin projektů administrovaných v r. 2017 pak bude 
následující:  
   
        I.            U jednoletých projektů (tj. podpořených v r. 2017, u nichž byla ukončena 
realizace projektu v r. 2017), bude předložen přehled čerpání finančních 
prostředků se zahrnutím prostředků za rok 2017.  
      II.            U víceletých projektů (tj. podpořených před r. 2017), u nichž byla 
ukončena realizace projektu v r. 2017, bude předložen přehled čerpání finančních 
prostředků se zahrnutím pouze prostředků, které nebyly vypořádány v rámci původního 
jednoletého režimu (tj. prostředků za rok 2017).  
    III.            U víceletých projektů (tj. podpořených před r. 2017), u nichž nebyla 
ukončena realizace projektu v r. 2017, nebude přehled v aktuálním roce předkládán (k 
předložení dojde až po ukončení realizace projektu se zahrnutím prostředků, které 
nebyly vypořádány v rámci původního jednoletého režimu, tj. prostředků za rok 2017 a 
násl.).  
   
K přípravě přehledu čerpání finančních prostředků Vás dále touto cestou prosíme o 
využití nového formuláře finančního vypořádání 3B, který je dostupný zde.  
   
   

http://www.msmt.cz/mladez/dulezite-upozorneni-k-financnimu-vyporadani-dotaci-za-rok


Původní mezní zákonný termín pro předložení přehledu dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. do 
15. 2. zůstává beze změny. S ohledem na vnitřní lhůty MŠMT však prosíme o předložení 
přehledu čerpání finančních prostředků nejlépe do středy 31. 1. 2018.  
   
   
Současně je v rámci vypořádání nezbytné uskutečnit 
případné dodatečné vratky dotačních prostředků uvolněných v r. 2017 v nezměněném 
zákonném termínu dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., tj. do 15. 2.  
   
Ve prospěch hladkého průběhu vypořádání se státním rozpočtem touto cestou prosíme 
o důrazné dodržení nových pravidel vypořádání.  
 


