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Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem a podklady pro státní 
závěrečný účet za rok 2022 

 
 
Vážená paní starostko, vážená paní primátorko, vážený pane starosto, 

na základě příslušných zákonných ustanovení si Vás dovolujeme požádat o předložení podkladů  
pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022.  

Předmětem finančního vypořádání jsou veškeré přijaté dotační tituly a návratné finanční výpomoci poskytnuté 
ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Jihočeského kraje. 

Dále mají územně samosprávné celky a DSO za povinnost předkládat údaje pro vypracování návrhu státního 
závěrečného účtu.  

V této souvislosti Vám v příloze č. 1 a příloze č. 2 zasíláme samostatné pokyny ke zpracování výše uvedených 
podkladů a prosíme zejména o dodržení termínů pro odevzdání požadovaných podkladů a odeslání případných 
vratek nevyužitých prostředků.  

Zároveň si dovolujeme upozornit, že: 

• veškeré podklady včetně pokynů pro finanční vypořádání již nejsou zasílány poštou, ale jsou k dispozici 
na webových stránkách JčK viz odkaz:  
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-
jihoceskeho-kraje 

• podklady týkající se finančního vypořádání za rok 2022 (zejména Příloha č. 7 a možné žádosti o doplatky 
dotací) zasílejte pouze do datové schránky kraje (nikoliv poštou), 

• podklady pro vypracování státního závěrečného účtu (zejména Tabulka č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a NFV) 
vkládejte elektronicky přímo do CSÚIS. 

Případná pochybení mohou být považována za porušení rozpočtové kázně, a to i v případě věcně správně užitých 
přijatých dotací. 
 
Předem děkuji za spolupráci. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Stanislav Bůžek 
vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
Odbor ekonomický  
Krajský úřad Jihočeského kraje 
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S dotazy se lze obracet na pracovníky Oddělení rozpočtu a financování následovně:  
 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část A 

Bc. Blanka Klímová, tel. 386 720 258 

Bc. Jana Rodová, tel. 386 720 371 

Ing. Helena Stuchlá, tel. 386 720 328 

 
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část B  

Bc. Monika Wolfová, tel. 386 720 331 

Ing. Michaela Zárubová, tel. 386 720 370  

 
Podklady pro SZÚ 

Ing. Kateřina Francová, tel. 386 720 256 

Tomáš Budík, tel. 386 720 234 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Přílohy:  

Příloha č. 1 - Pokyn ke zpracování podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

finančními aktivy a Národním fondem za rok 2022 
Příloha č. 2 - Pokyn ke zpracování podkladů pro státní závěrečný účet za rok 2022  
 

 

 

 

 

 


