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Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Příjemci dotací z rozpočtu
Královéhradeckého kraje

Metodický návod k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých z dotačních
programů KHK pro rok 2018
Zasíláme Vám metodický návod k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých z dotačních
programů poskytnutých v roce 2018. Tento návod má za cíl upozornit na podstatné
podmínky smlouvy a Zásad o poskytování dotací a darů z rozpočtu KHK, jejichž
nedodržení by mohlo vést k porušení rozpočtové kázně a následné sankci.
Pro dotační programy, které byly vyhlášeny jako jednoúčelové (18RRD01, 18RRD02,
18RRD03, 18RRD11, 18RRD12, 18SPT08, 18SMR08, 18SMR05, 18ZPD04, 18ZPD05,
18ZPD06, 18ZPD07, 18SMP01, 18SMV06, 18CRG01, 18CRG04, 18CRG06, 18CRG07)
upozorňujeme:
Je povinnost dodržet procento poměru dotace na uznatelných výdajích projektu, které je
uvedeno v žádosti.
Pouze u programu 18SMV06 je povinnost dodržet maximální procentuální podíl dotace na
výdajích projektu – tj. 90 %, který je uveden ve smlouvě.
Výklad pojmu položka rozpočtu: položkami rozpočtu ve vztahu k projektu jsou tři základní
položky: osobní výdaje, ostatní neinvestiční výdaje a investiční výdaje.
Poskytnuté finanční prostředky lze přesunout do výše 30 % z poskytnuté dotace mezi
položkami rozpočtu (ostatní neinvestiční výdaje a osobní výdaje) bez potřeby uzavření
dodatku ke smlouvě.
Všechny ostatní finanční přesuny je třeba řešit formou žádosti o změnu. Požadovaná změna
je řešena usnesením Zastupitelstva KHK (je třeba řešit v časovém předstihu tak, aby
případný dodatek ke smlouvě byl uzavřen před ukončením projektu).
Nelze do finančního vypořádání dotace zařadit nové položky rozpočtu, jejichž obsah nebyl
předmětem dotace.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
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Víceúčelové dotační programy:

Program obnovy venkova:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Změna mezi investičními a neinvestičními finančními prostředky (z účetního hlediska) musí
vždy být uskutečněna na základně uzavřeného dodatku ke smlouvě (je třeba řešit v časovém
předstihu tak, aby dodatek byl uzavřen před ukončením projektu).
Při realizaci projektu může dojít k vícenákladům v průběhu vlastní realizace projektu. Proto
lze do dotace uplatnit i výdaje, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu
(povinná příloha žádosti), ale bezprostředně s naplněním účelu souvisí a jsou v souladu
s ostatními relevantními dokumenty (výběrové řízení, stavební deník, atd.)
Regionální rozvoj – 18RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících
cyklotras v Královéhradeckém kraji:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Změna mezi investičními a neinvestičními finančními prostředky (z účetního hlediska) musí
vždy být uskutečněna na základně uzavřeného dodatku ke smlouvě (je třeba řešit v časovém
předstihu tak, aby dodatek byl schválen před ukončením projektu).
Při realizaci projektu může dojít k vícenákladům vzhledem k realitě při realizaci, proto lze
do dotace uplatnit i výdaje, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu, ale
bezprostředně s naplněním účelu souvisí a jsou v souladu s ostatními relevantními
dokumenty (výběrové řízení, stavební deník, atd.)
Sport a tělovýchova – 18SPTU1 Sportovní aktivity a tělovýchova:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Čerpání dotace na jednotlivé účely uvedené ve smlouvě musí být dodrženo (maximální
částka poskytnuté dotace na konkrétní účel je uvedena ve smlouvě). Výše spolufinancování
ze strany příjemce je součtem spolufinancování v jednotlivých účelech.
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Nelze přesouvat přidělené dotační prostředky uvedené ve smlouvě na jednotlivé účely mezi
těmito účely, ani vytvářet nový účel či nové položky v rozpočtu hrazené z dotace.
Pokud na konkrétní účel není dočerpána výše dotace uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl
vrácen poskytovateli dotace.
Výklad pojmu položka rozpočtu: položkami rozpočtu ve vztahu k projektu jsou tři základní
položky: osobní výdaje, ostatní neinvestiční výdaje a investiční výdaje.
Přesuny do výše 30 % z poskytnuté dotace mohou být realizovány v rámci každého účelu
mezi osobními a ostatními neinvestičními výdaji bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
Všechny ostatní finanční přesuny je třeba řešit formou žádosti o změnu. Požadovaná změna
je řešena usnesením Zastupitelstva KHK (je třeba řešit v časovém předstihu tak, aby byl
případný dodatek ke smlouvě uzavřen před ukončením projektu).
Vzdělávání – 1818SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Čerpání dotace na jednotlivé účely uvedené ve smlouvě musí být dodrženo (maximální
částka poskytnuté dotace na konkrétní účel je uvedena ve smlouvě). Výše spolufinancování
ze strany příjemce je součtem spolufinancování v jednotlivých účelech.
Nelze přesouvat přidělené dotační prostředky uvedené ve smlouvě na jednotlivé účely mezi
těmito účely, ani vytvářet nový účel či nové položky v rozpočtu hrazené z dotace.
Pokud na konkrétní účel není dočerpána výše dotace uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl
vrácen poskytovateli dotace.
Výklad pojmu položka rozpočtu: položkami rozpočtu ve vztahu k projektu jsou tři základní
položky: osobní výdaje, ostatní neinvestiční výdaje a investiční výdaje.
Přesuny do výše 30 % z poskytnuté dotace mohou být realizovány v rámci každého účelu
mezi osobními a ostatními neinvestičními výdaji bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
Všechny ostatní finanční přesuny je třeba řešit formou žádosti o změnu. Požadovaná změna
je řešena usnesením Zastupitelstva KHK (je třeba řešit v časovém předstihu tak, aby byl
případný dodatek ke smlouvě uzavřen před ukončením projektu).
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Volnočasové aktivity – 18SMRU1 Volnočasové aktivity pro děti a mládež:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Čerpání dotace na jednotlivé účely uvedené ve smlouvě musí být dodrženo (maximální
částka poskytnuté dotace na konkrétní účel je uvedena ve smlouvě). Výše spolufinancování
ze strany příjemce je součtem spolufinancování v jednotlivých účelech.
Nelze přesouvat přidělené dotační prostředky uvedené ve smlouvě na jednotlivé účely mezi
těmito účely, ani vytvářet nový účel či nové položky v rozpočtu hrazené z dotace.
Pokud na konkrétní účel není dočerpána výše dotace uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl
vrácen poskytovateli dotace.
Výklad pojmu položka rozpočtu: položkami rozpočtu ve vztahu k projektu jsou tři základní
položky: osobní výdaje, ostatní neinvestiční výdaje a investiční výdaje.
Přesuny do výše 30 % z poskytnuté dotace mohou být realizovány v rámci každého účelu
mezi osobními a ostatními neinvestičními výdaji bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
Všechny ostatní finanční přesuny je třeba řešit formou žádosti o změnu. Požadovaná změna
je řešena usnesením Zastupitelstva KHK (je třeba řešit v časovém předstihu tak, aby
případný dodatek ke smlouvě byl uzavřen před ukončením projektu).
Kultura a památková péče – 18KPGU1 Podpora kulturních aktivit:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Čerpání dotace na jednotlivé účely uvedené ve smlouvě musí být dodrženo (maximální
částka poskytnuté dotace na konkrétní účel je uvedena ve smlouvě). Výše spolufinancování
ze strany příjemce je součtem spolufinancování v jednotlivých účelech.
Nelze přesouvat přidělené dotační prostředky uvedené ve smlouvě na jednotlivé účely mezi
těmito účely, ani vytvářet nový účel či nové položky v rozpočtu hrazené z dotace.
Pokud na konkrétní účel není dočerpána výše dotace uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl
vrácen poskytovateli dotace.
Výklad pojmu položka rozpočtu: položkami rozpočtu ve vztahu k projektu jsou dvě
základní položky: osobní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje.

4

5
Přesuny do výše 30 % z poskytnuté dotace mohou být realizovány v rámci každého účelu
mezi osobními a ostatními neinvestičními výdaji bez nutnosti dodatku.
Všechny ostatní finanční přesuny je třeba řešit formou žádosti o změnu. Požadovaná změna
je řešena usnesením Zastupitelstva KHK (je třeba řešit v časovém předstihu tak, aby bylo
projednáno v Zastupitelstvu KHK před ukončením projektu).
Kultura a památková péče – 18KPGU2 Obnova památkového fondu:
Je třeba dodržet procento dotace uvedené ve smlouvě ve vazbě na uznatelné výdaje
projektu.
Čerpání dotace na jednotlivé účely uvedené ve smlouvě musí být dodrženo (maximální
částka poskytnuté dotace na konkrétní účel je uvedena ve smlouvě). Výše spolufinancování
ze strany příjemce je součtem spolufinancování v jednotlivých účelech.
Nelze přesouvat přidělené dotační prostředky uvedené ve smlouvě na jednotlivé účely mezi
těmito účely, ani vytvářet nový účel či nové položky v rozpočtu hrazené z dotace.
Pokud na konkrétní účel není dočerpána výše dotace uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl
vrácen poskytovateli dotace.
Při realizaci projektu může dojít k vícenákladům v průběhu vlastní realizace projektu. Proto
lze do dotace uplatnit i výdaje, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu
(povinná příloha žádosti), ale bezprostředně s naplněním účelu souvisí a jsou v souladu
s ostatními relevantními dokumenty (výběrové řízení, stavební deník, atd.)
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