
Metodický pokyn č.1/2011 k účtování kapitálových dotací 

Přijaté kapitálové dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo přijatého projektu 
(grantu), v některých případech také na základě monitorovacích zpráv (OP VK, OP VaVpI) nebo 

předloženého soupisu již realizovaných investic.  

1. Kapitálové dotace na VaV:  

po připsání prostředků na BÚ je dle schváleného rozpočtu vyhotovena „limitka“ pro součást, které 
prostředky patří. Účetní na základě této „limitky“ vystaví pohledávku do příslušného deníku.  

Vystavená faktura - nárok na dotaci  VaV 34622 90132 

Vl.jmění-inv.dotace VaV – tvorba FRIMu 90132 911607 

   

Úhrada faktury 221xxx 34622 

 

2. Kapitálové dotace nevěda (kapitálové dotace ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od územních 
samosprávných celků aj.):  

po připsání prostředků na BÚ je dle schváleného rozpočtu vyhotovena „limitka“, pro součást, které 
prostředky patří. Účetní na základě této „limitky“, nebo podle smlouvy k přijatému projektu vystaví 
pohledávku do příslušného deníku.  

Vystavená faktura - nárok na dotaci - nevěda 34621 9013x 

Vl.jmění-inv.dotace - tvorba FRIMu  9013x 9116x 

    

Úhrada faktury  221xxx 34621 

 

3. Kapitálové dotace účtované na přelomu roku: 

ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od územních samosprávných celků poskytnutá až na základě 
předloženého soupisu uskutečněných investic - po zaúčtování všech investičních výdajů zaúčtuje 
běžným účetním dokladem. V následujícím roce vystaví účetní pohledávku ve výši poskytnuté dotace. 

Vystavená faktura Stávající rok 34xxx 9013x 

    

Úhrada faktury Následující rok 221xxx 34xxx 

Vl.jmění-inv.dotace – tvorba FRIMu Doúčtovat z banky nebo BÚD 9013x 9116xx 

 

4. Kapitálové dotace poskytnuté na základě odsouhlasených monitorovacích zpráv nebo 

předložených soupisů již realizovaných investic: 

 

Vystavená faktura po monit. zprávě - nárok na dotaci 34xxx 9013x 

Vl.jmění-inv.dotace – tvorba FRIMu  9013x 9116xx 

    

Úhrada faktury  221xxx 346xx 

 

 



5. Kapitálové dlouhodobé zálohy:  

kapitálové prostředky poskytnuté formou dlouhodobé zálohy a následné vyúčtování: po připsání 
prostředků na BÚ účetní vystaví zálohový list na dotaci - dlouhodobé zálohy do příslušného deníku. 

V průběhu řešení projektu se dlouhodobá záloha čerpá pomocí nesaldokontního účtu 955021. Po 

skončení projektu vystaví účetní fakturu na zbývající objem prostředků a vyúčtuje dlouhodobou 

zálohu. 

Vyst.zál.listy na dot.-dlouh. INV   

Úhrada zálohového listu 221xxx 95502 

    

Čerpání dlouh. zálohy v průběhu řešení projektu z projektového účtu BÚD 
– tvorba FRIMu – účtovat v kontaci závazku při čerpání prostředků 

955021 9116xx 
 

    

Vystavená faktura - nárok na dotaci 34xxx 9013x 

Vl.jmění-inv.dotace  - vyúčtování čerpané dlouhodobé zálohy v průběhu 
řešení projektu  

9013x 955021 

    

Dlouhodobá záloha - vyúčtování 95502 34xxx 

 

6. Kapitálové prostředky poskytnuté formou krátkodobé zálohy: 

po připsání prostředků na BÚ účetní vystaví zálohový list na dotaci - zálohu do příslušného deníku.  
Po skončení projektu vystaví účetní fakturu na zbývající objem prostředků a vyúčtuje zálohu. 

Vyst.zál.listy na dot.- INV    

Úhrada zálohového listu  221xxx 3240 

    

Vystavená faktura po schválené monit.zprávě - nárok na dotaci 34xxx 9013x 

Vl.jmění-inv.dotace – tvorba FRIMu 9013x 9116xx  

   

Úhrada faktury = vyúčtování poskytnuté zálohy 3240 34xxx 

Postup účtování je stejný v průběhu řešení projektu i po poslední 
monitorovací zprávě 

  

 

 

V Českých Budějovicích, dne 8. 11. 2011 

Zpracovala: Julie Uvírová, Ing. Ivana Pecková 

 

  


