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IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Vykazované údaje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst.

K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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506

Zdroje financování nástrojů spolufinancovaných
ze zahraničí
(v tis. Kč)

Čís.
řád.
08506
a

Zdroje finančních prostředků ze zahraničí celkem (ř.02+10+19)
z rozpočtu EU (ř.03 až 09)

01
02

Evropský zemědělský podpůrný záruční fond - EAGGF

03

finanční nástroj na podporu rybolovu - FIFG

04

Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF

05

Evropský sociální fond - ESF

06

Kohezní fond - CF

07

Fond solidarity - FoS

08

ostatní

09

z rozpočtu EU (ř.11 až 18)

10

v tom
nástroje
programovacího
období
2004 - 2006

v tom
Evropský zemědělský záruční fond - EAGF

11

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EAFRD

12

v tom

Evropský rybářský fond - EFF

13

nástroje
programovacího
období
2007 - 2013

Evropský sociální fond - ESF

14

Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF

15

Kohezní fond - CF

16

Fond solidarity - FoS

17

ostatní

18

ostatní zdroje ze zahraničí
Kontrolní součet (součet všech řádků)

19
99

Finanční prostředky poskytované
prostřednictvím jiného subjektu

Finanční prostředky poskytované
přímo ze zahraničí

neinvestiční

investiční

neinvestiční

investiční

1

2

3

4
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507

Užití prostředků ze zahraničí
(v tis. Kč)

08507

Užití finančních prostředků ze zahraničí celkem (ř.02+03)

Čís.
řád.

Neinvestiční
prostředky

Investiční
prostředky

a

1

2

01

pro vlastní činnost (potřebu) [1]

02

ve prospěch následných uživatelů [2]

03

v tom
v tom

nefinanční podniky

04

z toho

05

veřejné nefinanční podniky

finanční instituce

06

ústřední vládní instituce

07

místní vládní instituce

08

fondy sociálního zabezpečení

09

neziskové instituce

10

domácnosti (fyzické osoby)

11

nerezidenti

12

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] Prostředky, které vykazující jednotka použila pouze pro vlastní činnost (potřebu) jako jejich konečný uživatel.
[2] Prostředky, které vykazující jednotka poskytla (přerozdělila) následným uživatelům - viz metodické vysvětlivky.

508

Pohledávky vztahující se ke spolufinancování
ze zahraničí
10508
(v tis. Kč)

Pohledávky ke spolufinancování ze zahraničí celkem (ř.02+03+04)

Čís.
řád.

Počáteční stav
(k 31.12.
minulého roku)

Konečný stav
(k 31.12.
sledovaného roku)

a

1

2

01

k rozpočtu EU

02

k jinému zahraničnímu subjektu

03

k rezidentům

04

nefinanční podniky

05

z toho

06

veřejné nefinanční podniky

finanční instituce

07

ústřední vládní instituce

08

z toho

09

v tom
v tom

národní fond (MF)

místní vládní instituce

10

fondy sociálního zabezpečení

11

neziskové instituce

12

domácnosti (fyzické osoby)

13

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99
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509

Závazky vztahující se ke spolufinancování
ze zahraničí
(v tis. Kč)

10509

Závazky ke spolufinancování ze zahraničí celkem (ř.02+03+04+14)

Čís.
řád.

Počáteční stav
(k 31.12.
minulého roku)

Konečný stav
(k 31.12.
sledovaného roku)

a

1

2

01

k rozpočtu EU

02

k jinému zahraničnímu subjektu

03

k rezidentům [1]

04

v tom
v tom

nefinanční podniky

05

z toho

06

veřejné nefinanční podniky

finanční instituce

07

ústřední vládní instituce

08

z toho

09

národní fond (MF)

místní vládní instituce

10

fondy sociálního zabezpečení

11

neziskové instituce

12

domácnosti (fyzické osoby)

13

rezervy
Kontrolní součet (součet všech řádků)

14
99

[1] Rezidenti – jsou tuzemské a zahraniční ekonomické subjekty, které sídlí a působí (tj. vyrábějí, poskytují služby) na území České republiky.
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Metodické vysvětlivky a pokyn pro vyplňování výkazu
506
Jedná se o příjmy/výnosy za sledovaný rok spolufinancované na základě smlouvy nebo plánu z rozpočtu EU i zprostředkovaně
poskytované jiným subjektem (např. ministerstvo, kraj, regionální rada regionu soudržnosti), (sl.1 a 2) nebo prostředky
poskytované přímo ze zahraničí, (sl.3 a 4) určené na krytí výdajů/nákladů spojených s realizací vybraných nástrojů/programů.
Příslušné výdaje byly (nebo se předpokládá, že budou) kryty příjmy z rozpočtu EU včetně prostředků, které byly dočasně
předfinancovány z ústředních a místních rozpočtů i vlastních zdrojů (např. z tržeb) a u kterých se předpokládá, že byly (nebo
budou) následně refundovány. Vzhledem k tomu, že čerpání prostředků na programy/nástroje za období 2004–2006 bylo
prodlouženo do 30. 6. 2009, bylo toto programovací období uvedeno i na výkazech za roky 2009, 2010 a po konzultaci s MF
ČR zůstává kvůli možným výjimkám i na výkaze za rok 2011.
V případě Partnerských projektů vyplňuje oddíl 506 pouze hlavní partner, ostatní partneři oddíl 506 NEVYPLŇUJÍ.
Do údajů v oddílu 506 se nezahrnují příjmy z tzv. „národního financování" – tedy příjmy, určené na krytí části výdajů,
realizovaných v rámci nástrojů programovacích období 2004–2006 či 2007–2013 nebo jiných projektů, které byly nebo mají být
financovány národními prostředky.
Vykazují se příjmy/výnosy z rozpočtu EU nebo jiné zahraniční instituce (země), zachycené v účetnictví.
Nástroje programovacího období 2004-2006, 2007–2013 (Finanční zpravodaj MF 3/2007).
sl.1 a 2: Prostředky obdržené např. prostřednictvím platební agentury, Národního fondu, ministerstva apod.
sl.1 a 3: Účelové prostředky, které nesmí být použity na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku.
sl.2 a 4: Prostředky určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
ř.02 a 10: Příjmy/výnosy za sledovaný rok, určené na krytí té části výdajů/nákladů, která je nebo má být spolufinancována z rozpočtu
EU, a to bez ohledu na to:
a) odkud byly/budou přijaty (prostřednictvím jiného subjektu/přímo z rozpočtu EU),
b) o jaké prostředky se jedná (prostředky z rozpočtu EU nebo národní prostředky mající charakter předfinancování),
c) zda byly přijaty jako záloha z EU jako předfinancování před realizací výdaje (pokud nebyla vyúčtována
ve sledovaném roce, uvede se do závazků). (Refundace je splátka pohledávky).
ř.06 a 14: ESF - ÚSC (obce) uvedou prostředky na veřejné práce, které obdržely prostřednictvím Úřadu práce.
Pro všechny sloupce (sl.1 až sl.4) platí vazby:

ř.01 = ř.02+ř.10+ř.19
ř.02 = ř.03 až ř.09
ř.10 = ř.11 až ř.18

ř.01
V každém sloupci platí, že hodnota v ř.01 je rovna součtu ř.02, 10 a 19.
Celkové zdroje finančních prostředků ze zahraničí za sledovaný rok jsou součtem neinvestičních finančních prostředků (sl.1+3)
a investičních finančních prostředků (sl.2+4).
Jedná se o příjmy/finanční toky p ř i j a t é z e z a h r a n i č í v průběhu roku 2011, včetně prostředků, které byly dočasně
předfinancovány z národních prostředků (v zastoupení EU) na základě smlouvy nebo Rozhodnutí o přidělení dotace;
Refundace prostředků se nezahrnuje.
ř.02 a 10
Příjmy určené na krytí části výdajů realizovaných v rámci nástrojů programovacího období 2004–2006 a programovacího období
2007–2013 (podrobněji viz výše zmíněná Příloha č.1 k oddílu 506), které jsou nebo mají být spolufinancovány z prostředků
EU.
Příjmy z předfinancování z ústředních a místních rozpočtů i vlastních zdrojů, které odpovídají výdajům, které byly nebo mají být kryty
ze zahraničí (z rozpočtu EU).
Příjmy z předfinancování z ústředních a místních rozpočtů i vlastních zdrojů, vyplňte do sl.1 nebo 2 „Finanční prostředky
poskytované prostřednictvím jiného subjektu".
ř.19
Ostatní příjmy/výnosy z EHP (Norska, Švýcarska), tj. příjmy určené na krytí výdajů realizovaných v rámci finančních mechanizmů,
které jsou nebo mají být spolufinancovány EHP (Norskem, Švýcarskem); dále sem patří příjmy/výnosy ze zahraničí, vyplývající
ze spolupráce s obdobnou zahraniční jednotkou.
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507
Rozepisuje se užití (výdaje, náklady) pro vlastní potřebu (ř.02) a pro následné uživatele, kterým jste finanční prostředky ze zahraničí
v roce 2011 poskytli (ř.03). Podrobnější vysvětlení k pojmu uživatel (viz ř.02 až 12) . Vykazuje se pouze ta část výdajů, která
byla (nebo bude) hrazena ze zahraničí. Vykazují se tedy výdaje včetně předfinancování, přičemž tyto výdaje byly učiněny za
předpokladu, že k jejich uznání dojde a budou dodatečně refundovány prostředky ze zahraničí (EU).
Výdaje se vykazují 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.
ř.02: Zahrnuje finanční prostředky využité pro potřeby vlastní organizace a dále nikomu neposkytnuté, tj. tato organizace je
konečným uživatelem prostředků.
ř.03: Zahrnuje finanční prostředky poskytované vykazující jednotkou následným uživatelům, které jsou dále rozlišeny v jednotlivých
řádcích 04 až 12.
ř.04: Zahrnují průmyslové, zemědělské, stavební a obchodní podniky, soukromé školy, soukromá zdravotnická zařízení apod., tj.
ekonomické subjekty s právní formou akciové společnosti, družstva, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní
společnosti, státní podniky apod.
ř.05: Zahrnují subjekty, které jsou z více jak 50 % ve vlastnictví vykazující jednotky (ve formě majetkových cenných papíru - akcií,
podílů apod.); patří sem i státní podniky, obecně prospěšné společnosti založené vykazující jednotkou nebo nemocnice apod.
(mající právní formu příspěvkové organizace nebo obecně prospěšné společnosti založené vykazující organizací).
ř.06: Zahrnují zprostředkovatele finančních operací (banky, investiční společnosti a investiční fondy, družstevní záložny, leasingové
společnosti komerční pojišťovny (s výjimkou zdravotních), penzijní fondy).
ř.07: Organizační složky státu (např. ministerstva, ústřední úřady, úřady práce, finanční úřady, soudy apod.), státní fondy (včetně
mimorozpočtových účtů, např. Národní fond MF), Pozemkový fond ČR, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
Vinařský fond, Prisko, a.s., PPP Centrum, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., veřejné vysoké školy, veřejné
výzkumné instituce a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou organizační složky státu, zatříděné v subsektoru
vládních institucí S.13110.
ř.08: Všechny územní samosprávné celky (obce a dobrovolné svazky obcí, města řízená městskými úřady či magistráty, kraje,
regionální rady regionu soudržnosti) a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územně samosprávné celky,
zatříděné v subsektoru S.13130 (s výjimkou nemocnic).
ř.09: Pojišťovny spravující veřejné zdravotní pojištění, Asociace zdravotních pojišťoven, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Otevřený
svaz zdravotních pojišťoven a Centrum mezistátních úhrad.
ř.10: Organizace, které nebyly založeny za účelem vytváření zisku - politické strany, odbory, nadace, církevní organizace, zájmová
sdružení apod.
ř.11: Občané, zaměstnanci, živnostníci, OSVČ (soukromí lékaři, právníci, účetní, daňoví poradci apod.)
ř.12: Nefinanční podniky, finanční instituce apod., které působí mimo území ČR a se kterými zpravodajská jednotka uskutečňuje
hospodářské operace (včetně zahraničních ambasád, avšak s výjimkou českých zastupitelských úřadů).
V obou sloupcích oddílu 507 platí vazby: ř.01 = ř.02+ř.03
ř.03 = ř.04+ř.06+ř.07+ř.08+ř.09+ř.10+ř.11+ř.12
508
Vyplňuje se hodnota finančních prostředků, které jsou nárokovány k zahraničí: buď přímo k rozpočtu EU, k jinému zahraničnímu
subjektu nebo k rozpočtu vládních institucí (např. k Národnímu fondu MF ČR nebo ke kapitole SR z titulu předfinancování),
popř. k jiným organizacím, které vzhledem k výdajům za rok 2011 nebyly dosud proplaceny a které jsou v rámci
spolufinancování uznatelné v rámci schválených nástrojů. Předfinancování je výdaj/náklad, u kterého se předpokládá, že bude
kryt příjmem ze zahraničí (z rozpočtu EU nebo jiné země). Zakládá tím vznik pohledávky vůči zahraničí.
Snížení pohledávky představuje prostředky přijaté od Národního fondu, z EU nebo z kapitoly SR na úhradu dříve vynaložených
prostředků v rámci předfinancování projektu z vlastních zdrojů.
Pokud o tomto nároku neúčtujete jako o pohledávce vztahující se ke spolufinancování ze zahraničí, uvádí se předpoklad
uhrazení/krytí této hodnoty. Poznámka: Prosíme, do komentáře k výkazu uveďte, zda je částka pohledávky zachycena
(resp. nezachycena) v účetnictví vaší jednotky (případně v analytické evidenci vaší jednotky).
ř.02: Pohledávky z titulu nároku na refundaci uskutečněných výdajů (včetně předfinancování) v rozsahu, ve kterém mají být
prostředky kryty z rozpočtu EU.
ř.03: Pohledávka z titulu nároku na prostředky z EU přerozdělované některou evropskou zemí v případě společného nástroje
a pohledávky z titulu příslibu poskytnutí finančních prostředků ze zemí nepatřících do EU.
ř.04: Nárok na refundaci uskutečněných výdajů (včetně předfinancování) v rozsahu, ve kterém mají být tyto výdaje kryty ze
zahraničních prostředků (jde o případy, kdy jsou tyto prostředky přijímány prostřednictvím jiného subjektu, např. z Národního
fondu, ministerstva apod.) nebo z titulu vratek.
V obou sloupcích oddílu 508 platí vazby: ř.01 = ř.02+ř.03+ř.04
ř.04 = ř.05+ř.07+ř.08+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13
509
Jedná se o vratky dotací z titulu neuznaných vynaložených nákladů/výdajů na programy, o prostředky nepřevedené následnému
uživateli a o závazky z přijatých záloh na financování příslušných programů.
ř.02: Závazky z titulu přijatých záloh z rozpočtu EU (prostředky jsou přijímány přímo z EU).
ř.03: Závazky z titulu prostředků z rozpočtu EU v rámci společného nástroje dosud nepřevedených odpovídajícímu zahraničnímu
partnerovi (např. v rámci EHP) a závazky vůči zemím nepatřícím do EU.
ř.04: Závazky z titulu povinnosti refundovat skutečné výdaje v rozsahu, který má být kryt z rozpočtu EU nebo z jiných zahraničních
zdrojů a povinnosti tyto prostředky vrátit (případ, kdy prostředky jsou přijímány prostřednictvím jiného subjektu).
ř.14: Závazky z titulu přijatých záloh, popřípadě prostředky přijaté z financování z rozpočtu EU nebo z jiných zahraničních zdrojů, ale
dosud nevyužité, vykazující jednotkou odložené do rezerv.
V obou sloupcích oddílu 509 platí vazby: ř.01 = ř.02+ř.03+ř.04+ř.14
ř.04 = ř.05+ř.07+ř.08+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13
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Příloha č. 1 k oddílu 506
Oddíl 506

ř.02

Nástroje programovacího období 2004 – 2006

ř.03

EAGGF – Evropský zemědělský podpůrný záruční fond
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (OP RVMZ)
Horizontální plán rozvoje venkova (HPRD)
Přímé platby zemědělcům (PPI)
FIFG – finanční nástroj na podporu rybolovu
OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (OP RVMZ)
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
Společný regionální operační program (SROP)
OP Průmysl a podnikání (OP PP)
OP Infrastruktura (OP I)
Jednotný programový dokument pro cíl 2 (JPD2)
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA (INTEREG IIIA)
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIB (INTEREG IIIB)
Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC (INTEREG IIIC)
Program Iniciativy Společenství Espon (ESPON)
Program Iniciativy Společenství Interact (INTERACT)
ESF – Evropský sociální fond
Společný regionální operační program (SROP)
OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Jednotný programový dokument pro cíl 3 (JPD3)
Iniciativa Společenství EQUAL (EQUAL)
CF – Kohezní fond
Fond soudržnosti (CF)
FoS – Fond solidarity
Ostatní
Twinning Out (TwOut1)
Transition Facility (TF)
Komunitární programy (KoP1)
Jiné programy/projekty EU (Jiné1) , např. COMENIUS, ERASMUS,
LEONARDO DA VINCI, GRUNDVIG.
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Nástroje programovacího období 2007 – 2013
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EAGF – Evropský zemědělský záruční fond
Přímé platby zemědělcům (PP)
Společná organizace trhu (SOT)
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Program rozvoje venkova (PRV)
EFF – Evropský rybářský fond
OP Rybářství (OP R)
ESF – Evropský sociální fond
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZaZ)
OP Praha Adaptabilita (OP PA)
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
OP Podnikání a inovace (OP PI)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
OP Doprava (OP Doprava SF)
OP Životní prostředí (OP ŽP SF)
Integrovaný operační program (IOP)
OP Technická pomoc (OP TP)
Regionální operační programy (ROP)
OP Praha Konkurenceschopnost (OP PK)
OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS (OP PS)
OP Meziregionální spolupráce (OP MS)
OP Nadnárodní spolupráce (OP NS)
OP ESPON pro cíl EÚS (OP ESPON)
OP INTERACT pro cíl EÚS (OP INTERACT)
CF – Kohezní fond (Fond soudržnosti)
OP Doprava CF
OP Životní prostředí (OP ŽP CF)
FoS – Fond solidarity
Ostatní
Twinning Out (TwOut1)
Transition Facility (TF)
Komunitární programy (KoP)
Jiné programy/projekty EU (Jiné) , např. COMENIUS, ERASMUS,
LEONARDO DA VINCI, GRUNDVIG.
Ostatní zdroje ze zahraničí
Finanční mechanismy (FM) EHP (Norsko, Švýcarsko)
Prostředky NATO
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