Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 -202x
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je víceletým programem v gesci Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 202x čerpat finanční
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Podrobnější informace o cílech, zaměření a prioritních osách operačního programu najdete na
stránkách MŠMT, viz zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
Základním a mateřským školám ve Zlínském kraji jsou od konce roku 2016 převáděny prostřednictvím
rozpočtu zřizovatele, dotace z prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání (ESF).
Proplácení výdajů příjemci dotace probíhá v režimu ex-ante ve výši 100% celkových způsobilých výdajů
rozpočtu projektu.
Realizace projektu je v plné výši financována ze státního rozpočtu, z toho prostředky Evropského
sociálního fondu (85%) a prostředky státního rozpočtu (15%), vlastní zdroje určené k financování
celkových způsobilých výdajů nejsou požadovány.
Převod prostředků dotace příjemci, který je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, se řídí § 16
Změny rozpočtu odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, cituji:
4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení
rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo
havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím,
při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o peněžní prostředky podle §
28 odst. 15.
Příjem dotace zatřídí zřizovatel v rozpočtu na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu, výdej na položku 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím,
s účelovým znakem 33063 OP VVV – PO3 neinvestice, Nástroj „103“ OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
2014+. Prostorová jednotka „1“ Národní zdroje SR, prostorová jednotka „5“ Zdroje EU.
Rozčlení dotace na podíl financovaný ze zdrojů EU (85%) a ze státního rozpočtu (15%) je uveden
v avízu KÚ ZK, které je ke každé záloze zasíláno zřizovateli.
Vzhledem k tomu, že dotace je poskytována poskytovatelem (MŠMT) v režimu ex-ante, bude po
ukončení projektu, o kterém rozhodne poskytovatel, postupováno podle § 12 vyhlášky 367/2015 Sb., o
zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a
Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
Vratku dotace z finančního vypořádání provádí příjemce prostřednictvím rozpočtu zřizovatele na
základě „Oznámení MŠMT o schválení závěrečné zprávy o realizaci“. Příjem vratky je u zřizovatele
zařazen na položce 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy, odvod na účet Zlínského
kraje vedený u ČNB č. 20095-718661/0710, je na § 6402 Finanční vypořádání, položka 5364 Vratky
transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů, bez účelového znaku. K vratce dotace zašle zřizovatel
mailem na KÚ ZK „Avízo“ v členění podle jednotlivých účelových znaků: 103133063 a 103533063.
Na webových stránkách kraje budou vždy na příslušný rok vyvěšeny požadované podklady k finančnímu
vypořádání tj. Příloha č. 7 Část B, k výše citované vyhlášce, a návrh „Komentáře“.
V návaznosti na seznam projektů z MŠMT určených za daný rok k vyúčtování, bude zřizovatel
pracovníky rozpočtu vyzván k předložení podkladů k finančnímu vypořádání za ukončený projekt.
Příspěvková organizace může být poskytovatelem vyzvána k vrácení dotace nebo její části podle
ustanovení § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vratku do státního rozpočtu
provede příjemce dotace přímo na účet MŠMT bez prostřednictví zřizovatele a kraje. Pokud by příjemce

dotace z OP VVV byla obec, bude tato vratka ve výdajích zařazena na § 6409 Ostatní činnosti jinde
nezařazené a položce 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli.
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