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Příloha č. 3 – Formulář avíza
3 a) Avízo o vratce pro krajský úřad
Připomínka:
•
•

•
•
•

Do 31. 12. 2022 se vratka zasílá na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“), ze kterého byla
dotace odeslána – tj. účet č. 0000821001/0710.
Vratky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (tj. od 1. 1. následujícího roku) se vrací
na účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-0000821001/0710. Finanční prostředky musí být na účet cizích
prostředků MŠMT připsány nejpozději 15. 2. následujícího roku.
Příjemce je povinen zajistit, aby MŠMT (odbor mezinárodních vztahů) avízo obdrželo před tím, než bude vratka
připsána na účet MŠMT.
Variabilním symbolem vratky bude stejný variabilní symbol, který byl použit při odeslání dotace, a specifickým
symbolem IČO příjemce.
Avízo o vrácení finančních prostředků souvisejících s poskytnutou dotací je třeba zaslat též v elektronické
podobě na e-mailovou adresu aviza@msmt.cz.

Příjemce dotace
IČO
Adresa sídla
Účelový znak

Název výzvy

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace Podpora rozvoje dvojjazyčného
vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2022

Číslo rozhodnutí

Dotace celkem (v Kč)

Vratka celkem (v Kč)

Finanční prostředky budou odeslány na výdajový účet MŠMT dne:
Zdůvodnění vratky:
V

dne
………………………………………………
Osoba oprávněná jednat za příjemce
(podpis, razítko)

Jméno a kontaktní telefon, e-mail osoby, která formulář zpracovala:

č. j.: MSMT-20404/2021-3

3 b) Avízo o vratce pro církevní školy
Připomínka:
•
•

•
•

Do 31. 12. 2022 se vratka zasílá na účet MŠMT, ze kterého byla dotace odeslána – tj. účet č. 0000821001/0710.
Vratky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (tj. od 1. 1. následujícího roku) se vrací
na účet cizích prostředků MŠMT č. 6015-0000821001/0710. Finanční prostředky musí být na účet cizích
prostředků MŠMT připsány nejpozději 15. 2. následujícího roku.
Příjemce je povinen zajistit, aby MŠMT (odbor mezinárodních vztahů) avízo obdrželo před tím, než bude vratka
připsána na účet MŠMT.
Variabilním symbolem vratky bude stejný variabilní symbol, který byl použit při odeslání dotace, a specifickým
symbolem IČO příjemce.

Příjemce dotace
Právní forma
IČO
Adresa sídla

Název výzvy

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace Podpora rozvoje dvojjazyčného
vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2022

Číslo rozhodnutí

Dotace celkem (v Kč)

Vratka celkem (v Kč)

Finanční prostředky budou odeslány na výdajový účet MŠMT dne:
Zdůvodnění vratky:
V

dne
………………………………………………
Osoba oprávněná jednat za příjemce
(podpis, razítko)

Jméno a kontaktní telefon, e-mail osoby, která formulář zpracovala:

