
 
 

Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha - Malá strana 
Telefon: 257 085 513, ID datové schránky: 8spaaur 
E-mail: martin.virt@mkcr.cz, www.mkcr.cz 

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POSKYTNUTÉ ODBOREM MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A EU 

MINISTERSTVEM KULTURY V ROCE 2023 

Za každý dotovaný projekt vyplňte: 

A. formulář vyúčtování pro rok 2023 (6 stran, je možné si vybrat jednu ze dvou verzí 

Excel/Word) 

• příloha vyúčtování jízdních výdajů při použití osobního automobilu, hrazených 

z dotace (příloha je ke stažení na webových stránkách OMV) 

B. závěrečnou zprávu o realizaci a výsledcích projektu (součástí závěrečné zprávy jsou i recenze 

a kritiky) 

NEZASÍLEJTE KOPIE DOKLADŮ! UČIŇTE TAK POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE VÁS K TOMU ODBOR 

MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ MINISTERSTVA KULTURY PŘÍMO VYZVE. 

K vyúčtování bude přiložen důkaz o použití loga MK na propagačních materiálech projektu (PDF, 

printscreen, fotografie či jiný digitální důkaz přiložený k datové zprávě). 

Poznámky: 

• Příjemce je povinen použít příslušné aktuální formuláře zveřejněné na webových stránkách 

Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz v rubrice Zahraniční vztahy. 

• Vyúčtování je třeba zpracovat v souladu se všemi podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Dotaci je možno použít jen na náklady uvedené v rozhodnutí (výše a skladba položek 

poskytnuté dotace jsou závazné). 

• Zároveň je třeba dodržovat pokyny uvedené ve formuláři vyúčtování v tabulkách. 

• Příjemce nesmí převádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o 

přímou úhradu výdajů (např. nájemné prostor, tisk propagačních materiálů, honoráře apod.) 

spojených s realizací projektu. Prvotní doklady musí projít účetnictvím příjemce dotace. 

• 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. 11 zákona č. 218/2000 Sb.). 

Takto zpracované vyúčtování zašlete nejpozději (rozhoduje datum a čas odeslání datové zprávy). 

• do 31. 1. 2024 

Upozornění: 

Pokud příjemce vyúčtuje dotaci nesprávně, neúplně nebo opožděně, pokud neprovede 

s Ministerstvem kultury její finanční vypořádání nebo pokud nevrátí ve stanoveném termínu dotaci 

nebo její část, kterou nepoužil nebo kterou použil v rozporu s tímto rozhodnutím, nesmí mu 

Ministerstvo kultury poskytnout dotaci v roce 2024. 
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