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Pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých MŠMT prostřednictvím 

Libereckého kraje v roce 2021 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

na základě vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů  
se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška  
o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., Vás žádáme o zpracování 

finančního vypořádání prostředků přidělených z MŠMT v průběhu roku 2021 Vámi řízené 
organizaci za jednotlivé dotace podle příslušných účelových znaků (ÚZ). 

K provedení vyúčtování Vám zasíláme tento pokyn. 
 

Příspěvkové organizace: 

 zpracují finanční vypořádání v rozsahu následujících pokynů a přiložených tabulek (viz 
níže);  

Termín odevzdání: do 20. ledna 2021 

 tabulky zašlou prostřednictvím datové schránky (c5kbvkw) nebo písemně s razítkem 
školy a podpisem ředitele na adresu Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ 
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2; 

 v záhlaví jako „Příjemce“ dotace uvedou název organizace tak, jak je zapsán v rejstříku 

škol; 

 finanční prostředky poskytnuté na rok 2021 a nevyčerpané do 31. 12. 2021 zašle 
příspěvková organizace na účty, ze kterých dotaci obdržela, tj.:  

 na účet KÚ LK č. 20095-5827461/0710 (dotace poskytnuté přímo 

krajem) – tj. dotace pod ÚZ 33353, 33083, 33085  

nebo  

 na účet KÚ LK č. 40096-5827461/0710 (dotace poskytnuté 

prostřednictvím svého zřizovatele) – tj. dotace pod ÚZ 33066, 33075, 

33166, 33063, 33500 

s variabilním symbolem, kterým je číslo školy dle číselníku KÚ LK a účelový znak 
dotace (celkem 9místné číslo) 

Termín převodu: od 1. ledna 2022 do 15. ledna 2022 
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V rámci OP VVV jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2021 projekty, které byly 

v roce 2021 dle rozhodnutí poskytovatele finančně ukončeny. Jejich finanční vypořádání 
bude vykázáno na příloze část B.  
 

Vyúčtování dotace na PCR testy financované z Fondu Solidarity (ÚZ 33085) se uvádí 

 v tabulce 3, část B. Uvedená částka se musí shodovat s údaji, které byly vykázány 

 v mimořádném sběru dat. 

 
Údaje o finančním vypořádání předloží právnické osoby ve výše uvedeném termínu  

na tiskopisech (viz přílohy), a to: 
 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje  

(resp. zřizovatele)  

Tabulka č. 3 - Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí  

s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací  
a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních 

mechanismů.  

Ve sloupci č. 1 - „Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021“ bude u ukazatele přímých NIV (ÚZ 33353) 
uvedena částka podle poslední úpravy rozpočtu k 14. 12. 2021. U ostatních jednotlivých titulů 

účelových dotací budou uvedeny částky ve výši, v jaké byly pro kalendářní rok 2021 stanoveny 
v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace. 

Ve sloupci č. 2 – budou uvedeny případné vratky účelových dotací v průběhu roku 2021. 
 

Tabulka č. 3 - Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, 

na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské 
unie a z prostředků finančních mechanismů. 

Sloupec č. 1 – Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2021 = celková dotace v příslušném ÚZ.  
 

Tabulka č. 3C Vratky z průtokových dotací vypořádaných v tabulce 3A rozepsané  

dle jednotlivých příjemců – budou uvedeny případné vratky podle jednotlivých ÚZ. 
 

 

Tabulky bez údajů (nevyplněné) prosím neposílejte . Předkládejte pouze tabulky 
s vyplněnými údaji. 

 

Tabulky i pokyny potřebné k vyúčtování jsou k dispozici na webových stránkách www.edulk.cz 

v sekci Management - Ekonomika. Jednotlivé příspěvkové organizace vyplní podle pokynů 
odboru školství KÚ LK tabulky o čerpání účelových dotací a případných vratkách. Odvod 
(vratka) se týká jakékoliv nedočerpané částky.  

 
Ke každé vratce zašle příspěvková organizace avízo a konkrétní zdůvodnění 

vratky.  
 

 

 

V rámci tohoto finančního vypořádání lze vrátit také nevyčerpané finanční prostředky 

přidělené na „doučování“ a dále na podpůrná opatření, která nebyla poskytována nebo která 
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organizace v průběhu roku 2021 nesprávně vykázala a nebyly jí v roce 2021 provedeny 

korekce. 

 
Ředitel (statutární zástupce) organizace odpovídá za správnost vyúčtování a údajů v něm 

uvedených včetně provázanosti na statistické a účetní výkazy. Celkový přehled jednotlivých 
dotací přímých NIV a dalších státních účelových dotací přidělených školám a školským 

zařízením za kalendářní rok 2021 zpracovaný OŠMTS – odd. financování přímých nákladů je 
k dispozici na webových stránkách www.edulk.cz v sekci Management – Ekonomika. 
 

 
Kontaktní osoby: 

PO zřizované obcemi v působnosti: 
 
ORP Liberec, Frýdlant  

Bc. Kateřina Parmová  
tel. 485 226 298 

katerina.parmova@kraj- lbc.cz 
 
ORP Jablonec n. N., Žel. Brod, Tanvald, Č. Lípa  

Miroslava Luňáčková  
tel. 485 226 223 

miroslava.lunackova@kraj-lbc.cz 
 
ORP Nový Bor, Semily, Jilemnice, Turnov  

Bc. Kateřina Křiváková Kalíková 
tel. 485 226 296 

katerina.krivakova_kalikova@kraj- lbc.cz 
 
Ostatní účelové dotace 

Mgr. Maryšková Andrea 
tel. 485 226 263 

andrea.maryskova@kraj-lbc.cz 
 
 

 
 

S pozdravem 
Ing. Jiřina Princová 
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

 
 

Přílohy:  
Tabulka č. 3 – část A, B, Tabulka č. 3 C 
 

 
 


