
 

Závěrečné zprávy a finanční vypořádání 

dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. za rok 2016 

v dotačním programu Podpora veřejně 

účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 
 

 
Ve webové dotační aplikaci v sekci Realizace projektů již byly k vyplnění zpřístupněny 

Závěrečné zprávy za rok 2016. 

Závěrečná zpráva je zasílána prostřednictvím webové aplikace, která je dostupná na odkazu 

https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/. 

Souběžně s tím se Úřadu vlády ČR se zasílá Potvrzení o odeslání Závěrečné zprávy, tzv. krycí 

list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání Závěrečné zprávy. 

Krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem (zástupkyní) příjemce nebo jí(m) 

pověřenou osobou. V případě pověření jiné osoby, než je statutární zástupce (zástupkyně) 

příjemce, je nutné přiložit originál plné moci nebo její ověřenou kopii. 

S krycím listem k Závěrečné zprávě je nutné zaslat i podepsanou tabulku finančního 

vypořádání - vyplněnou Přílohu č. 3 k vyhlášce MF č. 367/2015 Sb. (Ke stažení v aplikaci 

v sekci 5.1. Povinné přílohy za projekt – přílohu při stahování z aplikace doporučujeme 

rovnou uložit, při pouhém otevření se nemusí zobrazit). 

Termín pro zaslání podepsaného krycího listu k Závěrečné zprávě a podkladů 

k finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je nejpozději do 15. února 2017. 

Případné vratky dotací převeďte na účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710, konstantní 

symbol 9118, variabilní symbol je uveden na titulní straně příslušného Rozhodnutí, a taktéž 

nejpozději do 15. února 2017. 

Krycí list a vyplněná tabulka k finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. se 

odesílá buď prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády ČR. Zprávu 

označte „Závěrečná zpráva – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“. Zaslané podklady prostřednictvím veřejné datové 

schránky elektronicky podepište. 

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33 

https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/


Nebo v listinné podobě (nejlépe doporučeně) na adresu: 

Úřad vlády ČR 

Sekce pro lidská práva – KRP 

nábř. E. Beneše 4 

118 01 Praha 1 – Malá Strana 

Obálku čitelně označte: „Závěrečná zpráva – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních 

neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“. 

Pokud příjemce dotace, kterému byly poskytnuty Úřadem vlády ČR prostředky státního 

rozpočtu, nedodrží termíny a podmínky pro závěrečnou zprávu, pro odeslání finančního 

vypořádání stanoveného vyhláškou č. 367/2015 Sb. a prostředky budou zaslány na depozitní 

účet Úřadu vlády ČR po termínu, bude postupováno následovně. Úřad vlády ČR – Oddělení 

kontroly na základě podnětu věcně příslušného útvaru neprodleně předá místně příslušnému 

finančnímu úřadu podnět na porušení rozpočtové kázně. 

 


