Upřesnění postupu při nakládání 
s finančními prostředky uvolněnými ze státního rozpočtu podle zákona       č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku                 cestovních dokladů

Obce s rozšířenou působností a hl. m. Praha obdržely k realizaci zákona č. 136/2006 Sb., od Ministerstva financí prostřednictvím krajů neinvestiční příspěvky na zabezpečení výkonu agendy vydávání cestovních pasů s biometrickými údaji. Vzhledem k četným dotazům na možnosti využití těchto prostředků vydává Ministerstvo financí následující upřesnění:
	Způsob předkládání oznámení o přerozdělení finančního příspěvku na investiční a neinvestiční 

	obce, které požadují změnu poskytnutého neinvestičního příspěvku na investiční, předloží prostřednictvím krajů Ministerstvu financí rozdělení tohoto příspěvku na investiční a neinvestiční podle svých potřeb. Kraje tím budou informovány o potřebě následného přeúčtování celkového objemu poskytnutého příspěvku; 

kraje shromáždí sdělení od jednotlivých obcí s rozšířenou působností, které požadují změnu charakteru příspěvku a zpracují souhrnný přehled;
	kraje dopis, jehož součástí bude souhrnná tabulka s výčtem obcí, které požadují změnu charakteru příspěvku, zašlou Ministerstvu financí. U každé z obcí uvedenou rozdělení poskytnutého příspěvku na investiční a neinvestiční; přílohou budou kopie žádostí obcí ke změně poskytnutého příspěvku; 
	v případě, že některé obce již před obdržením tohoto upřesnění zaslaly tato sdělení Ministerstvu financí, musí, pokud tak neučinily, také informovat kraje; 
	na základě rozhodnutí Ministerstva financí o novém rozdělení výše obdrženého finančního příspěvku na část investiční a neinvestiční provedou kraje a následně obce na základě oznámení krajem přeúčtování (dle následujícího bodu).
	Způsob účtování příspěvku v případě změny jeho charakteru u krajů a obcí (položka, účelový znak) 

	v případě změny charakteru příspěvku kraje přeúčtují příslušné objemy investičního příspěvku obcím na položku 4211 kompenzačně (tj. plusem a mínusem);

obce zaúčtují část příspěvku určenou na investiční výdaje na položku 4211 – Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a budou je sledovat pod účelovým znakem 98 069.
 účtování neinvestičních výdajů zůstává beze změny tj. položka 4111 a účelový znak 98 116;
	Možnost dalšího zpřesnění rozdělení příspěvku na investiční a neinvestiční po stanoveném termínu 

	pokud se vyskytne potřeba změnit objemy finančního příspěvku v rozdělení na část investiční a neinvestiční po termínu 30. 6. 2006, mohou obce požádat, opět prostřednictvím krajů, Ministerstvo financí, o případnou změnu zaúčtovaných výdajů, a to nejpozději do 30. 11. 2006;

kraje zpracují na základě pokladů obcí, které takovou změnu požadují, souhrnný přehled  obcí a nové rozdělení příspěvku;
	Forma písemné informace o použití poskytnutých finančních prostředků 
po skončení roku 2006 v etapě přípravy finančního vypořádání připraví obce písemnou informaci, která bude obsahovat stručný slovní popis (bez číselného vyjádření), na co obce s rozšířenou působností poskytnuté prostředky použily např. vybavení kanceláří nábytkem, nákup výpočetní techniky atd., v rozdělení na část investiční a neinvestiční;

	tyto informace budou obce předkládat Ministerstvu financí prostřednictvím krajů jako součást podkladů pro finanční vypořádání se státním rozpočtem, v termínech pro předkládání podkladů dle platné vyhlášky; 
tato povinnost bude uvedena v metodickém pokynu, který Ministerstvo financí každoročně zpracovává a zasílá krajům.
	Postup v případě, že finanční prostředky nebudou plně vyčerpány do konce roku 2006 

	finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jsou účelově určeny pouze na výdaje spojené se zabezpečením vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji, proto nemohou být použity na jiný účel;

pokud nebudou plně vyčerpány do konce roku 2006, mohou je obce použít i v následujících letech, ale pouze pro stanovený účel tj. na úhradu výdajů souvisejících s výkonem agendy (např. na úpravy prostor, vybavení kanceláří, osobní náklady pracovníků  vykonávajících tuto agendu apod.).


