Nastavení finančních toků mezi SFDI, kraji a SÚS pro finanční
prostředky poskytované od roku 2019 včetně
Typy finančních toků:
1. Poskytnutí finančních prostředků
Finanční prostředky poskytnuté dle uzavřené smlouvy s příjemcem jsou odeslány na účet
kraje (zřizovatele příjemce) a ten odešle prostředky na účet SÚS (příjemce).
2. Vratka nespotřebovaných finančních prostředků a vratky v rámci finančního
vypořádání.
Vratky odesílá příjemce na účet zřizovatele příjemce a ten následně na účet SFDI.
3. Úroky/peněžité plnění nahrazující úrok
Úroky případně peněžité plnění nahrazující úrok z poskytnutých finančních prostředků na
účtu příjemce zasílá příjemce přímo na účet SFDI. V případě, že vzniknou i u účtu
zřizovatele příjemce, prostřednictvím kterého se finanční prostředky ze SFDI příjemci
poskytují, jsou zřizovatelem příjemce taktéž odesílány přímo na účet SFDI.
4. Nedodržení povinné spoluúčasti
V případě, že příjemce nedodrží povinnou spoluúčast na financování, tak příjemce vrací
finanční prostředky na účet SFDI prostřednictvím účtu zřizovatele, pokud se nesplnění této
povinnosti vztahuje k finančním prostředkům, které SFDI poskytl příjemci prostřednictvím
účtu zřizovatele.
5. DPH ve výši poměrné části nároku na odpočet daně
Vratky v souvislosti s uplatněním odpočtu DPH v případech, kde k úhradě DPH byly užity
finanční prostředky ze SFDI, vrací příjemce prostřednictvím účtu zřizovatele příjemce.
6. Vratka na základě výzvy (bez porušení rozpočtové kázně)
Vratky prováděné na základě výzvy SFDI k vrácení finančních prostředků v návaznosti na
porušení podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty, vrací příjemce na účet
SFDI prostřednictvím účtu zřizovatele příjemce.
7. Úroky z prodlení
Vratky v souvislosti s vyměřeným úrokem z prodlení, které vyměřil SFDI v souladu s úpravou
dle občanského zákoníku na základě nedodržení termínu pro vrácení finančních prostředků
uvedeném ve výzvě, vrací příjemce přímo na účet SFDI.
8. Vratka za porušení rozpočtové kázně včetně penále (ukončeno řízení FÚ)
Vratky prováděné jako odvody za porušení rozpočtové kázně včetně penále na základě
platebního výměru finančního úřadu vrací příjemce přímo na účet SFDI, jak je uloženo
v platebním výměru, a jak to vyplývá ze zákonné úpravy §44a odst. 3 písm. b) zákona č.

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
9. Výzisky
Vratky finančních prostředků za vyzískaný materiál vrací příjemce prostřednictvím účtu
zřizovatele příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o výzisk v běžném roce nebo vratku do
let minulých.
Výše uvedené postupy se týkají prostředků, které příjemce obdrží od roku 2019 včetně.

Vratky související s prostředky obdrženými v roce 2018 a dříve vrací příjemce vždy
přímo na účet SFDI.
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