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1. Předmět aktualizace 
V souvislosti se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vznikla některým 
příjemcům povinnost zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB) pro příjem dotace ze 
státního rozpočtu. Dle § 3 novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech se tato povinnost týká 
územně samosprávných celků (obce, kraje, dobrovolné svazky obcí ), veřejných výzkumných 
institucí a veřejných vysokých škol, pokud jsou příjemci dotace ze státního rozpočtu. Změna 
rozpočtových pravidel byla provedena zákonem č. 501/2012 Sb. 

Poskytovatel dotace ze státního rozpočtu nebude po 1. dubnu 2013 moci ve výše uvedených 
případech zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu pro příjem dotace ze 
státního rozpočtu je třeba informovat příslušného kontrola na Centru pro regionální rozvoj. 
V souladu s Příručkou pro české příjemce dotace se kontrolorovi spolu s informací zasílá potvrzený 
formulář Finanční identifikace bankovního účtu pro dotaci ze SR (příloha č. 3b Příručky pro české 
příjemce dotace). 

2. Nové znění kap. 4.5 

4.5 Účty projektu 

Vedoucí partner je povinen, pro účely přijímání dotace z ERDF a převodu příslušných částí dotace 
Projektovému partnerovi, vést bankovní účet v měně EUR. Tento účet nemusí sloužit výhradně pro 
účely projektu, tzn. pokud již účet v měně EUR vlastní, nemusí zakládat nový. Účet může být veden 
u kteréhokoliv bankovního ústavu a bude specifikován v SoPR. 

Pro účely přijímání dotace ze SR může partner využít jakýkoliv bankovní účet. Tato možnost 
neplatí pro územně samosprávné celky (tj. kraje, obce, dobrovolné svazky obcí), veřejné výzkumné 
instituce a veřejné vysoké školy; tyto partneři jsou povinni si v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech od 1. 4. 2013 pro tento účel zřídit účet u České národní banky (ČNB). 

V případě, kdy je českým partnerem v projektu příspěvková organizace územního samosprávného 
celku, musí se jednat o bankovní účet zřizovatele této příspěvkové organizace. Účet bude 
specifikován v Rozhodnutí o spolufinancování1. 

Pro účely úhrady výdajů projektu může partner využít rovněž jakýkoliv bankovní účet. 

                                                 
1 Tento účet může být identický s účtem, na který partner přijímá dotaci z ERDF. 


