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Část I
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem tohoto metodického pokynu je stanovit v přenesené působnosti kraje rozsah, způsob a termín
použití atributů „nástroj“ (XXX) a „prostorová jednotka“ (Z) podle vyhlášky MF ČR č. 5/2014 Sb.
a 514/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) V souvislosti s požadavky mezinárodní metodiky na vykazování prostředků z EU
dle odvětvového a druhového třídění v příjmech a odvětvového a druhového třídění ve výdajích se
upravují atributy „nástroj“ (XXX) dle nástrojového třídění a „prostorová jednotka“ (Z) dle
prostorového třídění v rámci části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M.
(3) Toto ustanovení se týká všech odborů na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, obcí a DSO
v Jihočeském kraji, které vykazují příjem či výdej prostředků v souvislosti s financováním projektů
EU či EHP/Norska/Švýcarska.

Část II
Článek 2
Označované příjmy a výdaje atributy „nástroj“ a „prostorová jednotka“
(1) Příjmy
a) příjmy ze zahraničních zdrojů, zejména z rozpočtu EU, z EHP/Norska/Švýcarska v rámci
finančních mechanismů, tj. příjmy na spolufinancování podílu ze zahraničních zdrojů způsobilých
výdajů se označí „nástrojem“ (viz příloha č. 1) a „prostorovou jednotkou“ s kódem 5,
b) příjmy z tuzemských zdrojů, zejména z resortů, státních a národních fondů a jiných veřejných
subjektů, tj. příjmy na spolufinancování podílu ze zahraničních zdrojů způsobilých výdajů se
označí „nástrojem“ (viz příloha č. 1) a „prostorovou jednotkou“ s kódem 5,
c) příjmy z tuzemských zdrojů, zejména z resortů, státních a národních fondů a jiných veřejných
subjektů, tj. příjmy na spolufinancování podílu z národních zdrojů způsobilých výdajů se označí
„nástrojem“ (viz příloha č. 1) a „prostorovou jednotkou“ s kódem 1.
Všechny výše uvedené příjmy se sledují bez ohledu na to:
a) odkud byly přijaty – např. příjmy z EU, EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů
nemusí být nutně přijaty z EU, EHP/Norska/Švýcarska, ale budou většinou přijímány ze státního
rozpočtu (resp. organizačních složek státu – OSS, např. státních fondů) nebo od Národního
fondu,
b) o jaké prostředky se jedná – např. příjmy z rozpočtu EU, tj. „evropské“ mohou být označeny též
prostředky ze státního rozpočtu (resp. OSS – viz výše),
c) zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje příjemcem či jako refundace po realizaci výdaje
z vlastních zdrojů příjemce.
(2) Výdaje
a) výdaje
spolufinancované
ze
zahraničních
zdrojů,
zejména
z
rozpočtu
EU,
z EHP/Norska/Švýcarska v rámci finančních mechanismů, tj. výdaje způsobilé odpovídající
podílu ze zahraničních zdrojů se označí „nástrojem“ (viz příloha č. 1) a „prostorovou jednotkou“
s kódem 5.
b) výdaje spolufinancované z tuzemských zdrojů, zejména z vlastních prostředků, resortů, státních
a národních fondů a jiných veřejných subjektů, tj. výdaje způsobilé odpovídající podílu
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z tuzemských zdrojů se označí „nástrojem“ (viz příloha č. 1) a „prostorovou jednotkou“
s kódem 1.
(3) Všechny výše uvedené výdaje se sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím
odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo
až po jejich přijetí.

Článek 3
Konkrétní případy v označení či neoznačení atributy „nástroj“ a
„prostorová jednotka“
(1) Krajský a obecní podíl – označit atributem „nástroj“, „prostorová jednotka“ s kódem 1.
(2) Návratná finanční výpomoc a půjčka – neoznačit.
(3) Příjem a výdaj kraje a obce z titulu finančního vypořádání – označit.
(4) Nezpůsobilé výdaje schválené v rámci projektu uvedené již ve smlouvě – neoznačit.
(5) Dodatečně nezpůsobilé výdaje na projekt, které byly vydány v dobré víře – pokud dojde k jejich
neuznání ještě v průběhu rozpočtového období, musí být tyto výdaje odznačeny (dojde k odúčtování
příslušného „nástroje“ a „prostorové jednotky“). V případě, že dojde k jejich neuznání v následujícím
rozpočtovém období, již nelze tyto výdaje odznačit.
(6) Vícenáklady vynaložené nad rámec způsobilých výdajů projektu – neoznačit
(7) Výdaje na přípravu dosud neschválených projektů, které by se v případě jejich schválení staly
způsobilými – v okamžiku realizace neoznačit. Pokud nicméně dojde k jejich schválení ještě
v průběhu rozpočtového období, pak se označí a vykáží při nejbližším předkládání finančního výkazu
(v plné výši za celé období od počátku roku).
(8) Kurzové rozdíly – pokud jsou způsobilými výdaji/příjmy projektu – označit, pokud jsou nezpůsobilými
výdaji/příjmy projektu – neoznačit.
(9) Bankovní poplatky – pokud jsou způsobilými výdaji projektu – označit, pokud jsou nezpůsobilými
výdaji projektu – neoznačit.
(10) Přijaté úroky (z prostředků resortů, státních fondů apod.) – pokud jsou způsobilými příjmy projektu
– označit, pokud jsou nezpůsobilými (resp. nevykazovanými) příjmy projektu – neoznačit.
(11) Převody mezi běžnými účty kraje a speciálními účty evropských projektů kraje – neoznačit (jedná
se o převody u projektů, které vyžadují zřízení speciálního bankovního účtu, na který jsou
převáděny prostředky ze základního běžného účtu tak, aby mohly být financovány výdaje daného
projektu).
(12) Příjmy a výdaje v rámci globálních grantů – konečným příjemcem je kraj (má s poskytovateli
transferů smlouvu a vztahuje se na něj konečné finanční vypořádání), ale konečným uživatelem je
obec/DSO – proto obec, DSO i kraj označuje výdaje i příjmy novými atributy „nástroj“ a
„prostorovou jednotkou“.
(13) Prostředky poskytovány zahraničním či tuzemským hlavním partnerem (leader partner) do rozpočtu
projektového partnera (kraje, obce či DSO) – označit (např. OP přeshraniční spolupráce 2014+
označit atributem „nástroj“ 110, „prostorová jednotka“ označit kódem 5).
(14) Prostředky poskytovány od Evropské komise přímo z Bruselu (neprocházejí přes resort či státní
fond) – označit atributem „nástroj“ a „prostorovou jednotkou“ kódem 5.
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Článek 4
Tvorba UZ po zapojení nových atributů „nástroj“ a „prostorové jednotky“
(např. v systému GINIS)
(1) Příjmy přijaté od resortů, národního fondu, státních fondů a příjmy přijaté od kraje či obce v rámci
tzv. průběžného financování (přeposílání dotací z ústředních orgánů) + výdaje vydané v rámci
projektů, které jsou předfinancovány resorty a státními fondy předem a výdaje vydané jako
předfinancování podílu SR, EU či EHP/Norska/Švýcarska z vlastních prostředků později proplacené
resorty, národním fondem či státními fondy,
kde označení značí toto: státní UZ – XXXYZZZZZ
XXX………………….... Atribut „nástroj“
Y……………………......
Atribut „prostorová jednotka“ (dříve Atribut zdroj)
ZZZZZ…………….........Číselník státních účelových znaků
(2) Příjmy přijaté od kraje či obce (např. na vlastní podíl v projektu), vedoucího partnera ze zahraničí
či z tuzemska (leader partner) + výdaje vydané jako vlastní podíl či předfinancování podílu kraje či
obce a podílu EU, EHP/Norska/Švýcarska později proplacené z kraje či obce anebo vedoucího
partnera ze zahraničí či z tuzemska,
kde označení u obcí, DSO a kraje značí toto: UZ – XXXY00BBB
XXX………………….... Atribut „nástroj“
Y……………………......
Atribut „prostorová jednotka“ (dříve Atribut zdroj)
BBB………….................Číselník obecních (příp. krajských) účelových znaků
(3) Příjmy přijaté od jiných zprostředkujících subjektů mimo veřejný rozpočet (např. Jihočeská Silva
Nortica, Euroregion Šumava atd.),
kde označení u obcí, DSO a kraje značí toto: UZ – XXXY00BBB
XXX………………….... Atribut „nástroj“
Y……………………......
Atribut „prostorová jednotka“ (dříve Atribut zdroj)
BBB……………….........Číselník obecních (krajských) účelových znaků
(4) U jiných účetních a rozpočtových systémů může být zaznamenávání atributů „nástroj“ a “prostorová
jednotka“ odlišné a nemusí být vykazováno v rámci UZ.
(5) Ne všechny UZ mají jednoznačnou vazbu na kombinaci atributů „nástroj“ a „prostorová jednotka“.
U UZ, které jsou definovány ve vazbě na konkrétní „nástroj“ a prostorovou jednotku financování,
jsou tyto vazby snadno identifikovatelné z jejich samotného názvu.
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Článek 5
Způsob oddělené účetní evidence v rámci projektů EU/ EHP/ Norsko/
Švýcarsko
(1) Způsob oddělené účetní evidence v rámci projektů EU/ EHP/ Norsko/ Švýcarsko je stanoven
smlouvou, pokynem, příručkou apod. Obce, DSO a kraj musí při účtování daného projektu dodržet
způsob oddělené účetní evidence z důvodu uznatelnosti vynaložených výdajů v rámci daného
projektu.
(2) Způsob oddělené účetní evidence by měl být upraven prostřednictvím vnitřního předpisu, popř.
v účtovém rozvrhu. Jedná se o:
a)
b)
c)
d)
e)

samostatný bankovní účet,
samostatný analytický účet k již existujícímu bankovnímu účtu,
číslování akcí v ORG,
číslování akcí v ORJ,
kombinace předchozích.

(3) U kraje je způsob oddělené účetní evidence stanoven dle závazných pokynů jednotlivých
poskytovatelů a je využíván v rozsahu odstavce 2 tohoto článku. Seznam bankovních účtů kraje,
aktuální účtový rozvrh, seznam odpovědných míst ORJ je k dispozici na intranetových stránkách
krajského úřadu v sekci Vnitřní dokumenty – GINIS – ekonomika – Číselníky. Číselník ORGů a číselník
krajských UZ je uveden v aplikaci „dORG“.

Část III
Článek 6
Závěrečné ustanovení
(1) Tento metodický pokyn Pravidla pro užívání nových atributů „nástroj“ a „prostorová jednotka“
podle vyhlášky MF ČR č. 5/2014 Sb. a vyhlášky č. 514/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
použije se pro údaje rokem 2022 počínaje.
(2) Tento metodický pokyn je platný a účinný od 1. 5. 2022.

Článek 7
Přechodná ustanovení
(1) Součástí tohoto metodického pokynu je příloha č. 1: Číselník pro atribut „NÁSTROJ“
(2) Tento metodický pokyn Pravidla pro užívání nových atributů „nástroj“ a „prostorová jednotka“
podle vyhlášky MF ČR č. 5/2014 Sb. a vyhlášky č. 514/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů se
použije na všechny údaje od 1. 1. 2022. Případné nesprávně označené údaje v období od 1. 1. 2022
do 30. 4. 2022 je nutné neprodleně opravit, nejpozději však do konce rozpočtového období 2022.
Ing. Ladislav Staněk
Vedoucí OEKO
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Příloha č. 1
Číselník pro atribut „NÁSTROJ“
Kód
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
030
031
032
033
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053

Název
PHARE
ISPA
SAPARD
OP rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
Horizontální plán rozvoje venkova
Společný regionální operační program
OP průmysl a podnikání
OP infrastruktura
OP rozvoj lidských zdrojů
Fond soudržnosti
Jednotný programový dokument pro cíl 2
Jednotný programový dokument pro cíl 3
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA
Program iniciativy společenství interreg IIIB
Program iniciativy společenství interreg IIIC
Program iniciativy společenství ESPON
Program iniciativy společenství INTERACT
Iniciativa společenství EQUAL
Twinning out
Fond solidarity
Transition facility
Jiné programy/projekty EU
Komunitární programy
Přímé platby zemědělců
Přímé platby zemědělcům
Společná organizace trhu
Program rozvoje venkova
OP Rybářství
OP Podnikání a inovace
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Integrovaný operační program
OP Technická pomoc
Regionální operační programy
OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita
OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS
OP Meziregionální spolupráce pro cíl EÚS
OP Nadnárodní spolupráce pro cíl EÚS
OP ESPON pro cíl EÚS
OP INTERACT pro cíl EÚS
Jiné programy/projekty EU
Komunitární programy
Twinning out
Fond solidarity
Transition facility
OP Doprava – ERDF
OP Doprava – CF
OP Životní prostředí – ERDF

054
060
070
087
090
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
120
121
122
129
130
131
132
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
160
161
162
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

OP Životní prostředí – CF
Finanční mechanismy
Prostředky NATO
Program rozvoje venkova – účetní operace
Jiné prostředky ze zahraničí
OP Rybářství 2014+
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014+
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+
OP Zaměstnanost 2014+
OP Doprava 2014+
OP Životní prostředí 2014+
Integrovaný regionální operační program 2014+
OP Praha – pól růstu ČR 2014+
OP Technická pomoc 2014+
OP přeshraniční spolupráce 2014+
OP nadnárodní spolupráce 2014+
OP meziregionální spolupráce – Technická pomoc 2014+
Jiné EU 2014+
Komunitární programy 2014+
Program ELENA (Horizont 2020)
Program rozvoje venkova 2014+ EURI
Program rozvoje venkova 2014+
Přímé platby zemědělcům 2014+
Společná organizace trhu 2014+
OP Spravedlivá transformace
OP Rybářství 2021+
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
OP Jan Amos Komenský
OP Zaměstnanost plus 2021+
OP Doprava – ERDF 2021+
OP Doprava – CF 2021+
OP Životní prostředí – ERDF 2021+
OP Životní prostředí – CF 2021+
Integrovaný regionální operační program 2021+
OP Technická pomoc 2021+
Programy přeshraniční spolupráce INTERREG VI–A 2021+
Programy nadnárodní spolupráce 2021+
Programy meziregionální spolupráce 2021+
OP Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)
OP Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP ISF)
OP Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz (OP BMVI)
Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2021+
Strategický plán SZP – Přímé platby 2021+
Strategický plán SZP – SOT 2021+
Horizont Evropa
Program digitální Evropa
Program pro jednotný trh
Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 2021+
Národní plán obnovy (RRF)
Modernizační fond
Kosmický program Unie
Program EU pro boj proti podvodům
Program Customs
Program Fiscalis
Program Pericles IV

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197

Kreativní Evropa 21+
Erasmus + 2021+
Evropský sbor solidarity
Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and
Values)
Program Spravedlnost (Justice)
Mechanismus civilní ochrany EU
Nástroj pro technickou pomoc (TSI)
Program v oblasti zdraví (EU4Health) 2021+
Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace
Life 2021+
Program rozvoje venkova 2014+ ÚO
Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 2021+
Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 2021+
Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz (BMVI)
Nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly
Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)
Evropský obranný fond
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 2021+
Jiné EU 2021+
Strategický plán SZP – Rozvoj venkova 2021+ ÚO

Pozn.: „nástroj“ 70 a 87 není určen pro ÚSC

