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OZNÁMENÍ FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ 
NA ROK 2023 
 
 

V souladu se zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a rozpisu provedeného 
Ministerstvem financí ČR podle podkladů Ministerstva vnitra ČR a v souladu s rozpočtem Jihočeského kraje 
na rok 2023 schváleným Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 15. 12. 2022, Vám oznamujeme konkrétní 
objem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jako příspěvku na výkon státní správy na rok 
2023. 
 
Finanční prostředky budou uvolňovány opět dle stanové hranice 200 000 Kč / rok takto: 
a) měsíčně vždy ve 2. dekádě návazně na příjem dotací ze státního rozpočtu, ve výši jedné dvanáctiny z ročního 
objemu (v prosinci dochází k zaokrouhlení částek tak, aby vycházela celková částka na rok) 
b) čtvrtletně vždy ve 2. dekádě prvního měsíce čtvrtletí, pokaždé ve výši jedné čtvrtiny ročního objemu. 
 
Rozpis plateb pro Vaši obec naleznete v příloze tohoto dopisu a také na webu kraje (viz odkaz níže uvedený).  
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-ekonomicky#informace-pro-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-
jihoceskeho-kraje 
 
Platby budou označeny variabilním symbolem 5411200000 a zasílány na bankovní účet Vaší obce vedený u ČNB. 
 
Upozorňujeme, že k jednotlivým platbám již nebude zasíláno avízo. 
 
Tato účelová dotace nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2023. 
 
Příjem transferu: položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 
dotačního vztahu. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Stanislav Bůžek  
vedoucí oddělení rozpočtu a financování 
ekonomický odbor 
Krajský úřad Jihočeského kraje 
 
 
Příloha 
Rozpis plateb dle jednotlivých příjemců   

   
Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše č. j.: KUJCK 2803/2023  
Sp. zn.: OEKO 2803/2023/mowol SO 1  
  OBCÍM  

Vyřizuje: Bc. Monika Wolfová JIHOČESKÉHO KRAJE 

Telefon: 386 720 331 dle přílohy 

E-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 16. 1. 2023  
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