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Pokyny a formulář k vyúčtování finančních prostředků 

poskytnutých pro rok 2011 Ministerstvem kultury ČR, samostatným oddělením literatury a 

knihoven na projekty z okruhu 

 

Prioritní akce, periodika, sborníky, akce 

 

Náležitosti vyúčtování 

 formulář (Vyúčtování finančních prostředků) – viz Příloha č. 1; 

 rozpočtový formulář Periodika, sborníky, akce – viz Příloha č. 2; 

 doklady k čerpání dotace – viz Příloha č. 3. (fotokopie účetních dokladů předloží 

příjemce dotace pouze na základě vyžádání ze strany samostatného oddělení literatury 

a knihoven MK ČR); 

 čestné prohlášení k vyúčtování dotace – viz Příloha č. 4; 

 stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (plus rekapitulace případných změn 

projektu provedených a náležitě oznámených během roku) – Příloha č. 5. 

 

Další pokyny 

Změny údajů v Rozhodnutí o poskytnutí dotace lze provést vydáním nového rozhodnutí, a to 

na základě písemné žádosti příjemce dotace, podané nejméně 30 dní před předpokládanou 

změnou. 

 V případě, že příjemce obdržel dotaci na více projektů, vyúčtuje každý projekt 

samostatně. 

 Dotaci lze použít pouze k úhradě nákladů přímo souvisejících s realizací schváleného 

projektu; za dodržení podmínek účelovosti použití dotace a dosažení cílů projektu odpovídá 

příjemce dotace. 

Při vyúčtování nákladů na projekt je nutné dodržet strukturu dotace, jak je 

uvedeno v rozhodnutí v kolonce Rozpočet dotace; tzn. že výše a skladba nákladů jsou 

závazné. 

 Účetní doklady, na jejichž základě bude příjemce dotaci čerpat, musí obsahovat 

náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. 

 Je-li uplatněn nárok na odpočet DPH, do kterého je zahrnuta i částka za pořízení věcí, 

prací a služeb zaplacených z dotace, nesmí být tato částka zahrnuta do finančního vypořádání 

dotace (viz § 14 odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb.). 

 

Termíny pro vyúčtování dotace 
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Vyúčtování dotace (včetně příloh) je příjemce dotace povinen předložit ministerstvu 

kultury, samostatnému oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. ledna 2012 

(rozhoduje razítko pošty, při osobním doručení razítko podatelny). 

 V případě, že dotace nebude vypořádána se státním rozpočtem ve stanoveném termínu 

dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. nebo příjemce poruší některou z podmínek rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, jedná se o porušení rozpočtové kázně dle §44a zákona č. 218/2000 Sb., a 

věc bude předána místně příslušnému finančnímu úřadu k dořešení dle §44a odst. 8 zákona č. 

218/2000 Sb. 

 Pokud je projekt realizován a ukončen v průběhu roku, je možné zasílat vyúčtování 

dotace průběžně, tj. po ukončení projektu. Současně příjemce odvede veškeré nevyužité 

prostředky na účet, ze kterého mu byly poskytnuty (obce, města a organizace zřízené obcí 

zasílají nevyčerpané prostředky zpět Ministerstvu kultury prostřednictvím krajských úřadů).

 Po skončení kalendářního roku je příjemce dotace povinen vrátit nevyčerpané finanční 

prostředky na depozitní účet MK ČR č. 6015-3424001, dispoziční kód 0710, a to nejpozději 

do 15. února 2012 dle vyhlášky č. 52/2008 Sb., jež upravuje zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem (obce, města a organizace zřízené obcí zasílají 

nevyčerpané prostředky zpět Ministerstvu kultury prostřednictvím krajských úřadů). 

 V případě, že příjemce dotace nevyčerpané finanční prostředky v uvedeném termínu 

nepoukáže na depozitní účet MK ČR, ministerstvo nebude opožděné vratky akceptovat a zašle 

je zpět na účet odesílatele. Poté je příjemce dotace povinen vypořádat vratku, resp. odvod do 

státního rozpočtu přímo s místně příslušným finančním úřadem. 

 Odeslání (vrácení) finančních prostředků je třeba doložit kopií avíza o uskutečněné 

platbě. 

 



 3 

Příloha č. 1 

Formulář k vyúčtování finančních prostředků z okruhu Prioritní akce, periodika, 

sborníky, akce 

 

Název příjemce dotace  Nepřijatelní, o.s. 

IČ:  22690158 

Plátce DPH: ano / ne  ne 

vyúčtování provedl: Eva Burachovičová Tel./e-mail: 777 308 433 

   Eva.burachovicova@gmail.com 

Rozhodnutí MK č. j. /spis. zn.  MK-S 6459/2011 

Tematický okruh (dle žádosti):  2–Veřejné přednášky, semináře 

 Název projektu:  Literární dílny 

Termín realizace projektu: 1.1.2011 – 31.12.2011 

Číslo účtu (ze kterého byla dotace čerpána):  406 406 4001/5500 

    

Celkové náklady projektu  50 328, 50,- 

Výše dotace:  20 000 

% podíl dotace na celkových nákladech  39,6 % 

Nevyčerpané finanční prostředky  0 

(uveďte datum převodu a doložte fotokopií avíza)   

 

Zdroje financování projektu (údaje uvádějte v Kč) 

Příjmy z projektu  

1. příjmy ze vstupného 0 

2. účastnické, konferenční poplatky 16400,- 

3. prodej publikací, tiskovin (program, katalog, 

plakát) 

0 

4. ostatní příjmy (specifikujte)  

  

Další zdroje krytí nákladu projektu  

1. vlastní finanční vklad žadatele 0  

2. sponzoři celkem 0 

z toho – smlouva o reklamě 15 000 Kč – smlouva o reklamě 

Kanzelsberger, a.s. 

 – dary 0 

3. dotace od ministerstva kultury (rozepsat podle 

odborů MK) 

20 000 Kč, samostatné oddělení 

literatury a knihoven 

4. jiné ústřední orgány (ministerstva jiná než MK) 0 

5. orgány státní správy a samosprávy (např. obec, 

krajský úřad) 

0 

6. zdroje ze zahraničí 0 

7. ostatní zdroje krytí 0 

Zdroje financování celkem 51 400 Kč 
   

Při vyúčtování nákladů na projekt je nutné dodržet strukturu dotace, jak je uvedeno v rozhodnutí 

v kolonce Rozpočet dotace; tzn. že výše a skladba nákladů jsou závazné. 

Vyúčtování dotace (včetně příloh) je příjemce dotace povinen předložit Ministerstvu kultury, 

samostatnému oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. ledna 2012 (rozhoduje razítko pošty, při 

osobním doručení razítko podatelny). 
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Příloha č. 2 

Rozpočtový formulář (údaje uvádějte v Kč) 

 

 Náklady na projekt Plánované 

náklady 

Skutečné 

náklady 

Hrazeno 

z dotace 

1. Provozní a produkční náklady  23550 6040 0 

z toho:    

– mzdové náklady zaměstnanců včetně pojištění 0 0  

– ostatní osobní náklady 0 0  

– nájem kancelářských prostor 0 0  

– spoje (poštovné, telefon, internet aj.) 9000 4000  

– kancelářské potřeby 10600 159  

– cestovní náklady 3450 1881  

– ostatní náklady (specifikujte): zdrav.materiál 500 0  

    

2. Nájem prostor na realizaci projektu 32400 10760  

 včetně ubytování pro úč.+lektor+org.tým (2x nocleh)    

3. Honoráře celkem 30000 17000 17000 

z toho – umělci 0 0  

           – lektoři 30000 17000  

    

4. Tisk a výroba (specifikujte) 0 36 0 

kopírování  36  

5. Ostatní os. náklady (dohody o prov. práce/činnosti) 

(specifikujte) 

9400 4400  

    

6. Cestovní náklady (bez zaměstnanců a produkce) 0 0  

z toho – ubytování    

          – jízdné    

    

7. Náklady na propagaci (specifikujte) 6850 4979 3000 

 Doména literání-dílny.cz 1290 1439  

 JCDecaux – reklama v tramvaji 5560 3540  

8. Autorské poplatky  0  

    

9. Ostatní náklady související s projektem  0 7114  

 Stravování a coffee breaky pro úč.+lektor+org.tým  6989  

 Kniha pro lektory („Návod k upotřebení“)  125  

    

 Náklady celkem 102200 50329 20000 
 

Při vyúčtování nákladů na projekt je nutné dodržet strukturu dotace, jak je uvedeno v rozhodnutí 

v kolonce Rozpočet dotace; tzn. že výše a skladba nákladů jsou závazné. 

 

Vyúčtování dotace (včetně příloh) je příjemce dotace povinen předložit Ministerstvu kultury, 

samostatnému oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. ledna 2012 (rozhoduje razítko pošty, při 

osobním doručení razítko podatelny). 
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Příloha č. 3 

Doklady k čerpání dotace (údaje uvádějte v Kč) 

Číslo 

dokladu  

 
(dle účetní 
evidence) 

Druh dokladu  

 
(faktura, dohoda o prov. 

práce, smlouva; v případě 

úhrad formou dohod o 
prov. práce / prac. činnosti 

předložte soupis osob 

podílejících se na řešení 
projektu včetně počtu 

odpracovaných hodin) 

Specifikujte předmět 

fakturace nebo označení 

služby/provedené práce 
 

(v kolonce předmět plnění uvedťe služby 

včetně jména/názvu dodavatele) 

Částka 

celkem 

Z toho 

hrazeno  

z dotace  

Datum 

úhrady 

 
(den, měsíc, rok) 

1 faktura Doména web na 2011  (Ing. 

Ladislav Pelcl) 
600 0 10.1.2011 

2 DPP Webový návrh a grafika plakátů 

(Jan Dočekal) 
4400 0 2.4.2011 

3 jízdenka bus Jízdenka na místo konání 24 0 18.3.2011 

4 jízdenka bus Jízdenka z místa konání 24 0 18.3.2011 

5 faktura Reklama (JCDecaux) 3540 3000 15.4.2011 

6 faktura Telefonní účet (Barbora 

Latečková, organizátor) 
1697 0 29.4.2011 

7 účtenka Kopírování  

(Copy General) 
36 0 1.9.2011 

8 účtenka Kancelář.potřeby (Mobil Shop) 159 0 7.9.2011 

9 účtenka Benzín přípravná cesta 

(Benzina) 
504 0 9.9.2011 

10 účtenka Občerstvení (Hotel Sýkora) 466 0 9.9.2011 

11 účtenka Kniha (Luxor) 125 0 27.10.2011 

12 účtenka Yirgachette kafe (Mamacoffee) 505 0 31.10.2011 

13 účtenka Kelímky, tácky  139 0 4.11.2011 

14 účtenka Stravování (Obecný škola, Svatý 

Jan pod Skalou) 
1742 0 6.11.2011 

15 účtenka Benzín pro lektory a 

organizátory (Benzina) 
1291 0 6.11.2011 

16 faktura Hostím 3500 0 5.11.2011 

17 smlouva o dílo David Zábranský 1000 1000 6.11.2011 

18 smlouva o dílo Radka Denemarková 6000 6000 6.11.2011 

19 smlouva o dílo Jonáš Hájek 5000 5000 6.11.2011 

20 smlouva o dílo Ondřej Buddeus 5000 5000 6.11.2011 

21 účtenka Svačiny (koloniál Z.Žáček) 637 0 6.11.2011 

22 faktura Telefon (Eva Burachovičová) 2303 0 7.11.2011 

23 faktura Ubytování, pronájem 

(Svatojánská kolej) 
8360 0 23.112011 

24 faktura Pronájem učeben (Svatojánská 

kolej) 
2000 0 23.11.2011 

25 faktura Poplatek za ztracený klíč 

(Svatojánská kolej) 
400 0 23.11.2011 

26 jízdenka vlak Srbsko - Praha (vrácení 

předmětů na kolej) 
38 0 8.11.2011 

27 faktura Poplatek za web registraci dílen 

(Ing. Ladislav Pelcl), od 11/2011 
839 0 21.10.2011 

  Celkem 50329 20000  
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Příloha č. 4 

Čestné prohlášení k vyúčtování dotace 

 

Příjemce dotace čestně prohlašuje, že údaje, které uvedl ve formuláři vyúčtování, jsou úplné, 

správné a odpovídají skutečnosti a účetnictví příjemce, a dále že veškeré účetní doklady 

vztahující se k projektu jsou v případě kontroly dostupné v účetnictví příjemce. 

 Podepisující se osoba, není-li sama příjemcem dotace, prohlašuje, že je oprávněna 

jednat a podepisovat jménem příjemce dotace. 

 Podepisující se osoba si je vědoma možných správně-právních i trestněprávních 

důsledků nepravdivého čestného prohlášení (včetně trestného činu podvodu podle § 212 

trestního zákoníku). 

 

 

V Praze dne 15.1.2012 

 

Mgr. Eva Burachovičová 

 

…………………… 

(jméno, příjmení, podpis, razítko příjemce dotace, resp. osoby oprávněné jednat jménem 

příjemce dotace, je-li jím právnická osoba) 
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Příloha č.5 

Zhodnocení 

 

Ve dnech 4. – 6. 11. 2011 se ve Sv. Janu pod Skalou uskutečnilo první setkání v rámci 

projektu Literárních dílen. Téměř dvacítka mladých amatérských tvůrců si pod 

lektorským vedením výrazných osobností české literatury vyzkoušela metody tvůrčího 

psaní a dostala zpětnou vazbu na svou tvorbu.  

Cílem Literárních dílen je vytvoření platformy amatérských a profesionálních autorů a 

diskuze o literatuře a tvůrčích postupech obecně po vzoru německých „Autorenschule“.  

Lektorského vedení ve Sv. Janu se ujali: Radka Denemarková, Ondřej Buddeus, Jonáš Hájek 

a David Zábranský. Účastníci zahajovacího víkendu se rozdělili do 2 skupin, tzv. prozaické a 

poetické dílny. Během celkem 9 vyučovacích bloků se účastníci zaměřili zejména na rozbor 

vlastní tvorby a vyzkoušeli si různé tvůrčí postupy.  

Součástí programu bylo i autorské čtení účastníků, – pro některé premiéra před publikem – 

které zakončila laureátka ceny Jiřího Ortena Jana Šrámková. K poslechu zahrála v pátek 

skupina Náš člověk v Havaně. Nedělní odpoledne strávili účastníci procházkou po okolních 

paleontologických lokalitách s poutavým výkladem básníka Ladislava Zedníka.  

První Literární dílny splnily očekávání; další neformální setkání se uskutečnilo již v prosinci 

tohoto roku. Projekt byl podpořen MKČR a společností Kanzelsberger. Záštitu projektu 

poskytl bývalý prezident pan Václav Havel. Další informace o aktivitách Literárních dílen 

najdete na našich webových stránkách (www.literární-dílny.cz) a na facebookovém profilu.  

Původně plánováný dubnový termín bylo z organizačních důvodů nutno posunout na podzim 

(MK bylo písemně uvědomněno), tento termín se promítl do některých nákladů ve 

vyúčtování. Dále bylo z finančních důvodů nutné zkrátit délku kurzu. 

 

Na příští rok plánujeme uzší spolupráci s Knihovnou Václava Havla a pořádání kurzů a 

setkávání ve volnějším formátu. 

 

Za podporu Ministerstvu kultury velice děkujeme. Organizační tým LD. 

http://www.literární-dílny.cz/

