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Historie dokumentu 

Historie revizí 
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revize 

Datum 
revize 

Sumarizace změn 
Změny 
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0.1 2. 4. 2012 Vytvoření šablony  Ne 
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0.3 9. 5. 2012 Zapracování připomínek Ne 
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Ne 

0.7 31. 5. 2013 Aktualizace k FP 2.3 Ne 

0.8 19. 5. 2014 Aktualizace k FP 2.6 Ne 

0.9 29. 4. 2016 Soulad s produktivním systémem – zapracování novinek Ne 

0.10 3. 5. 2018 Soulad s produktivním systémem – zapracování novinek Ne 

0.11 1. 4. 2020 
Aktualizace – fázově závislá KD, přírůstkový/úbytkový rozpočet 
(Delty) a náhrada Adobe Flash 

Ne 

0.12 14.12.2020 Restart se zahájením běhu – aktualizace kontextu formuláře  Ne 

0.13 21. 6. 2021 
Korekce – úpravy z pohledu uživatelského a reportingového 
hlediska 

Ne 

0.14 25. 4. 2022 Aktualizace školicího materiálu před školením Ne 

    

Schválení 

Tento dokument vyžaduje schválení následujících osob: 

Jméno Funkce 

Ing. Karel Tyll Vlastník aplikace RIS 

Ing. Jan Daněk Vlastník procesu školení 

 

Distribuční list 

Finální verze dokumentu bude distribuována osobám v následující tabulce: 

Jméno Funkce Společnost 

Ing. Karel Tyll Vlastník aplikace RIS MF ČR 

Ing. Jan Daněk Vlastník procesu školení MF ČR 

účastníci školení   



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 3 z 149 

 

 

Obsah 

1. Úvod ....................................................................................................................... 6 

1.1 Vysvětlení nových pojmů a zkratek ................................................................................................. 6 

1.2 Školicí aktivity .................................................................................................................................. 7 

1.3 Školicí materiály .............................................................................................................................. 7 

1.4 Dodatečné informační zdroje .......................................................................................................... 7 

2. Koncept ................................................................................................................. 8 

2.1 Základní koncepce fungování systému Příprava rozpočtu v rámci Rozpočtového informačního 
systému Státní pokladny ............................................................................................................................ 8 

2.1.1 Organizační Management (OM) .............................................................................................. 9 

2.1.2 Kmenová data (PVS a ZU) .................................................................................................... 10 

2.1.2.1 Příjmová a výdajová struktura (PVS) ................................................................................................................. 11 

2.1.2.2 Specifické ukazatele (SU) a průřezové ukazatele (PU) ...................................................................................... 11 

2.1.2.3 Vztah kmenových dat vůči hlavnímu procesu .................................................................................................... 12 

2.1.3 Hlavní proces přípravy rozpočtu ............................................................................................ 13 

2.1.3.1 Fáze a běhy přípravy rozpočtu .......................................................................................................................... 13 

2.1.3.2 Stavy hlavního procesu přípravy rozpočtu ......................................................................................................... 14 

2.1.3.3 Závazné parametry............................................................................................................................................ 18 

2.1.3.4 Systém přípravy rozpočtu tzv. delta principem ................................................................................................... 20 

2.1.3.5 Zahájení fáze s převzetím dat............................................................................................................................ 21 

2.1.3.6 Rozpis rozpočtu do dimenzí rozpočtových klasifikací ......................................................................................... 22 

2.1.4 Reporting ............................................................................................................................... 22 

2.2 Přehled procesu ............................................................................................................................ 23 

2.2.1 Úloha a popis procesu ........................................................................................................... 25 

2.2.2 Role ........................................................................................................................................ 26 

2.2.3 Souvislost s jiným procesem, integrace ................................................................................ 26 

3. Hlavní proces – Příprava rozpočtu .................................................................... 27 

3.1 Zobrazení kmenových dat PVS, závazných ukazatelů a jejich algoritmů ..................................... 27 

3.1.1 Příjmová a výdajová struktura (PVS) ..................................................................................... 29 

3.1.2 Závazné ukazatele (ZU) ........................................................................................................ 31 

3.1.3 Reporty nad kmenovými daty ................................................................................................ 34 

3.2 Viditelné vztahy rozpočtových klasifikací ...................................................................................... 35 

Praktická část 1. „Nastavení viditelných vztahů na úrovni Kapitola“ .................................................... 37 

Praktická část 2. „Nastavení viditelných vztahů kopií z předchozího roku SDR“................................. 39 

3.3 Závazné parametry na úrovni Kapitola/MÚ .................................................................................. 40 

3.3.1 Detailizace limitů závazných parametrů na podřízená Finanční místa ................................. 41 

Praktická část 3. „Detailizace limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční místa a práce 
s verzemi“ ............................................................................................................................................. 50 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 4 z 149 

 

 

Praktická část 4. „Údržba názvů pracovních verzí Referenta Kapitoly“ ............................................... 55 

3.3.2 Schvalování a odesílání limitů ZP na podřízená Finanční místa ........................................... 57 

Praktická část 5. „Schválení a odeslání závazných parametrů na podřízená Finanční místa“ ........... 61 

3.3.3 Reporting nad daty hlavního procesu (cesta shora dolů) ...................................................... 65 

3.3.3.1 Práce s reporty v RISPR obecně ....................................................................................................................... 69 

Praktická část 6. „Práce s reportem „Výpis číselníku rozpočtových položek“ v oblasti Kmenová data“82 

Praktická část 7. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR“ 
v oblasti Závazné parametry“ ............................................................................................................... 84 

3.4 Import/Export rozpisu rozpočtu z/do EKIS .................................................................................... 88 

3.5 Schvalování rozpisů podřízených finančních míst na úrovni Kapitola/MÚ ................................... 91 

3.5.1 Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených Finančních míst na úrovni Kapitola/MÚ ............ 92 

Praktická část 8. „Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených Finančních míst na úrovni Kapitola“ ... 96 

3.5.2 Reporting nad daty hlavního procesu (cesta zdola nahoru) ................................................ 101 

Praktická část 9. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Závazné ukazatele Kapitoly/MÚ“ v oblasti Závazné 
ukazatele“ ........................................................................................................................................... 107 

Praktická část 10. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu kapitoly/MÚ dle rozpočtové 
klasifikace“ v oblasti Rozpis rozpočtu“ ............................................................................................... 111 

Praktická část 11. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu  - porovnání dvou fází/běhů” 
v oblasti Rozpis rozpočtu“ .................................................................................................................. 114 

Praktická část 12. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Procentuální stav rozpisu“ v oblasti Monitorování 
procesů“ ............................................................................................................................................. 115 

Praktická část 13. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly“ v oblasti 
Monitorování procesů“........................................................................................................................ 117 

3.6 Restart hlavního procesu na úrovni Kapitola/MÚ ....................................................................... 119 

Praktická část 14. „Restart hlavního procesu na Kapitole“ ................................................................ 121 

3.6.1 Hlášky o naplánovaném restartu z úrovně Kapitoly ............................................................ 125 

3.7 Restart hlavního procesu z úrovně MF-11 .................................................................................. 126 

3.7.1 Komplexní restart ................................................................................................................. 126 

3.7.2 Kaskádový restart ................................................................................................................ 128 

3.7.3 Restart pro opravu dat ......................................................................................................... 129 

3.7.4 Rozpis minulého běhu (stav 02) .......................................................................................... 130 

3.7.5 Ukončení aktuálního běhu fáze a zahájení nového běhu fáze úrovní MF-11 ..................... 130 

3.7.5.1 Ukončení aktuálního běhu fáze na úrovni MF-11 ............................................................................................. 130 

3.7.5.2 Zahájení nového běhu fáze se změnami algoritmů závazných parametrů na úrovni MF-11 ............................. 130 

3.7.5.3 Restart se zahájením nového běhu – aktualizace kontextu formuláře .............................................................. 133 

3.8 Vypršení časového limitu pro práci s aplikacemi hlavního procesu ........................................... 134 

4. Hlavní proces – Příprava rozpočtového provizoria ....................................... 135 

4.1 Rozpočtové fáze v RISPR a vazby mezi nimi – obecně ............................................................. 135 

4.2 Specifika přípravy rozpočtového provizoria ................................................................................ 135 

4.2.1 Reporting v režimu rozpočtového provizoria ....................................................................... 137 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 5 z 149 

 

 

5. Hlavní proces – Příprava změny zákona ......................................................... 138 

5.1 Rozpočtové fáze v RISPR a vazby mezi nimi – obecně ............................................................. 138 

5.2 Specifika přípravy změny zákona ............................................................................................... 138 

5.2.1 Reporting v režimu změny zákona ...................................................................................... 139 

6. Nastavení osobní zástupnosti ......................................................................... 140 

6.1 Aplikace Zastupování .................................................................................................................. 142 

7. Cvičení ............................................................................................................... 148 

8. Shrnutí ............................................................................................................... 149 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 6 z 149 

 

 

1. Úvod 
 

Tento dokument je určen koncovým uživatelům, kteří mají přiřazeného Typového uživatele: 

 Správce rozpočtu Kapitoly/Meziúrovně, 

 Referent Kapitoly/Meziúrovně. 

1.1 Vysvětlení nových pojmů a zkratek 

Vysvětlení zkratek použitých v dokumentu: 

Zkratka Vysvětlení 

EDS/SMVS  Evidenční dotační systém (EDS)/Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS) 

EKIS  Ekonomický informační systém 

EU/FM Evropská unie/Finanční mechanismy 

FM Finanční místo 

IISSP  Integrovaný informační systém Státní pokladny 

KD Kmenová data 

MF  Ministerstvo financí 

MF-11 Ministerstvo financí – Odbor 11 

MF-OO Ministerstvo financí - Odvětvový odbor 

MÚ Meziúroveň 

OJ Organizační jednotka 

OM Organizační management 

OPPP Ostatní platby za provedenou práci 

OSS  Organizační složka státu 

PM Plánované místo 

PU Průřezový ukazatel 

PVS  Příjmová a výdajová struktura 

RIS  Rozpočtový informační systém 

RISPR  Rozpočtový informační systém příprava rozpočtu 

RISRE  Rozpočtový informační systém realizace rozpočtu 

RP Rozpočtové provizorium 

SDR  Střednědobý rozpočet 

SR  Státní rozpočet 

SU Specifický ukazatel 

TU Typový uživatel 

UF Ukazatel financování 

ÚJ Účetní jednotka 

VO Věcný odbor (MF) 

ZP Závazný parametr 

ZU Závazný ukazatel 

ZZ Změna zákona 

 

 

Vysvětlení pojmů použitých v dokumentu: 
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Pojem Vysvětlení 

Typový uživatel Označení pro soubor oprávnění/přístupových práv v IISSP (v daném případě pro 
RISPR, např. Správce rozpočtu RISPR). Pro OM jsou z pohledu RISPR klíčoví 
TU Správce rozpočtu RISPR, Referent Rozpočtu RISPR, Správce kmenových dat 
RISPR a Výkazník RISPR. Další souvislosti TU a OM jsou uvedeny dále v textu. 

Uživatel nebo 
registrovaný 
uživatel 

Uživatelem se rozumí uživatel rozpočtového informačního systému. V textu 
dokumentu a ukázkách obrazovek procvičovaných úloh se též objevuje pojem 
registrovaný uživatel. Významově jsou pojmy uživatel a registrovaný uživatel 
zcela shodné. 

Stav hlavního 
procesu 

Celý hlavní proces přípravy rozpočtu (resp. každý běh fáze hlavního procesu) je 
řízen stavově. To znamená, že každý krok v hlavním procesu je reprezentován 
určitým stavem, od rozpisu limitů závazných parametrů pro Kapitoly na úrovni 
MF-11, po schválení rozpisů rozpočtu Kapitol na úrovni MF-11. 

Pověřená osoba Osoba odpovědná za registraci uživatelů na Kapitole a jí podřízených OSS. 
Nastavuje vnitřní proces pro žádosti o přidělení licence, spolupracuje s žadatelem 
a Garantem za odbornou oblast při určení požadovaného Typového uživatele. 
Zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu či zrušení uživatele 
a odesílá formuláře do IISSP. 

1.2 Školicí aktivity 

Školení probíhá za účasti školitele formou prezentace s praktickými ukázkami a cvičeními jednotlivých 
aktivit přímo v rozpočtovém informačním systému (RIS). Na závěr školení proběhne shrnutí probírané 
látky a diskuse k dotazům účastníků školení. 
 
Upozornění: Kalendářní rok použitý ve školicím materiálu je pouze ilustrativní. Pro potřeby 
školení mohou být při školení použita i jiná číselná označení fází, než jsou použita v produktivním 
prostředí. 

1.3 Školicí materiály 

Pro školení bude jako školicí materiál použit tento dokument. 

1.4 Dodatečné informační zdroje 

Pro účely tohoto školení bude použit tento školicí materiál, který je k dispozici na společném úložišti 
školicí dokumentace na Portálu IISSP. 
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2. Koncept 

2.1 Základní koncepce fungování systému Příprava rozpočtu v rámci 
Rozpočtového informačního systému Státní pokladny 

Kapitola seznamuje se základní a obecnou koncepcí fungování systému Příprava rozpočtu v rámci RIS 
(RISPR). Na následujícím obrázku je zachyceno umístění systému Příprava rozpočtu v RIS  a jeho 
rozpad do základních procesních bloků, které budou v dalším textu blíže vysvětleny. 

Obrázek 1: Zasazení systému Příprava rozpočtu do Rozpočtového informačního systému Státní 
pokladny 
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2.1.1 Organizační Management (OM) 

Obrázek 2: Organizační Management (OM) v systému Příprava rozpočtu 

 

Organizační Management (OM) je nástroj sloužící k definici oprávnění (rolí) uživatelů pracujících 
v RISPR. Pomocí tohoto nástroje jsou uživateli přidělovány tyto funkční role: 

• Správce rozpočtu, 

• Referent, 

• Správce kmenových dat, 

• Výkazník. 

Přidělená role je spojená s konkrétní organizační jednotkou (OJ), v systému jsou udržovány tyto typy 
OJ: 

• MF - Odbor 11 (MF-11), 

• Technický odvětvový odbor (pro každou Kapitolu spadající pod odbor 14 či odbor 19 MF je 
v systému udržován právě jeden technický odvětvový odbor – MF-OO), 

• Kapitola, 

• Meziúroveň (pouze pro některé kapitoly vyžadující složitější členění - MÚ), 

• OSS. 

V rámci OJ jsou vytvářena plánovaná místa, ke kterým jsou přiřazovány role a následně i konkrétní 
uživatelé (příklad viz Obrázek 3). Provádění těchto úkonů je výhradně v pravomoci a odpovědnosti 
Správce organizační struktury OJ (jeho nominace je v kompetenci Pověřené osoby, se kterou Správce 
organizační struktury OJ následně spolupracuje v rámci řízení uživatelských oprávnění RISPR). 

Teprve přiřazením uživatele na plánované místo (případně i pomocí nastavení osobní zástupnosti, viz 
kapitola 6) získává uživatel oprávnění pracovat (v  odpovídající roli) v RISPR. 
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Obrázek 3: Příklad vnitřní struktury OJ 

 

Funkční role je v systému Přípravy rozpočtu uživateli přidělována konkrétním Správcem organizační 
struktury OJ po úspěšném absolvování školení. 

2.1.2 Kmenová data (PVS a ZU) 

Obrázek 4: Kmenová data (PVS a ZU) v systému Příprava rozpočtu 

 

Předpokladem zahájení prací na správě kmenových dat příjmové a výdajové struktury (PVS) a závazných 
ukazatelů (SU/PU/UF) je nastavený Organizační Management (OM) organizačních jednotek, pro které 
mají být kmenová data nastavena a udržována. 

V RISPR se spravují kmenová data PVS (příjmová a výdajová struktura) a závazných ukazatelů (ZU – 
specifické ukazatele,průřezové ukazatele a ukazatele financování). Příloha č. 4 zákona o SR pak 
zobrazuje závazné ukazatele, na něž byl pořízen rozpis rozpočtu, a dále ty závazné ukazatele, na něž 
nebyl pořízen rozpis rozpočtu, ale které nebyly vyloučeny ze zobrazení v reportu „Závazné ukazatele“ 
(Příloha č. 4). 

Poznámka: Ukazatele financování (UF), které má pouze kapitola 396 – Státní dluh, nejsou pro toto 
školení relevantní, proto nejsou ve školicím materiálu blíže vysvětleny. 
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2.1.2.1 Příjmová a výdajová struktura (PVS) 

Příjmová a výdajová struktura (PVS) představuje „strukturní třídění“ příjmů a výdajů státního rozpočtu 
podle vyhlášky č. 412/2021 Sb. v platném znění. Z hlediska jejich věcné podstaty do strukturovaných 
celků. 

Příjmovou strukturu tvoří: 

1. úroveň: příjmové bloky, 

2. úroveň: příjmové okruhy, 

3. úroveň: množiny příjmových prvků. 

Příjmové bloky a okruhy jsou spravovány primárně na MF. Množiny příjmových prvků jsou spravovány na 
úrovni Kapitoly. 

Výdajovou strukturu tvoří: 

1. úroveň: výdajové bloky, 

2. úroveň: výdajové okruhy, 

3. úroveň: množiny výdajových prvků, 

4. úroveň: podmnožiny výdajových prvků. 

Výdajová struktura je spravována na úrovni Kapitoly. 

Ze založených PVS prvků 1. a 2. úrovně se v aplikaci pro správu závazných ukazatelů definují specifické 
ukazatele. Blok platný pro danou fázi je vždy závazným ukazatelem. Zda je okruh specifickým 
ukazatelem určuje Správce kmenových dat na MF-11 (příjmové okruhy) či na Kapitole (výdajové okruhy), 
a to opět pro vybranou fázi. Rozpis rozpočtu se provádí vždy na nejnižší úrovni PVS, tedy na příjmové 
množině a na výdajové podmnožině. 

2.1.2.2 Specifické ukazatele (SU) a průřezové ukazatele (PU) 

1. Specifické ukazatele 

Specifické ukazatele hierarchicky odpovídají PVS blokům a okruhům a jsou rozděleny na příjmové SU 
(odpovídající příjmovým PVS) a výdajové SU (odpovídající výdajovým PVS). Definujeme pro ně dvě 
úrovně. Kapitoly mají možnost po dohodě s MF vyloučit příjmové SU v případě, že na ně nebyl pořízen 
rozpis rozpočtu (resp. je nulový) a nepředpokládá se ani uskutečňování jimi sledovaných příjmů při 
realizaci rozpočtu. Vyloučené příjmové SU se tak nestávají závaznými ukazateli Kapitoly a dané Kapitole 
se nezobrazí v Příloze č. 4 zákona o SR. Výdajové SU není možné vyloučit. 

2. Průřezové ukazatele 

Průřezové ukazatele jsou hierarchicky organizovány do tří úrovní. Algoritmus je možné definovat pouze 
na nejnižší úrovni.  

Průřezové ukazatele a jejich algoritmy definuje centrálně MF a platí pro všechny Kapitoly, které rozpočtují 
na kombinaci Identifikace koruny zadanou v algoritmu průřezového ukazatele. Kapitoly mají právo po 
dohodě s MF vyloučit pro zobrazení v Příloze č. 4 ty průřezové ukazatele, na kterých nebude pořízen 
rozpis rozpočtu (resp. je nulový) a nepředpokládá se ani uskutečňování jimi sledovaných výdajů při 
realizaci rozpočtu. Vyloučené průřezové ukazatele se pak nestávají závaznými ukazateli Kapitoly a dané 
Kapitole se nezobrazí v Příloze č. 4 zákona o SR. 

MF může nadefinovat následující čtyři typy Kapitol: 

 Kapitola bez průřezových ukazatelů a  ukazatelů financování - tato Kapitola nemá viditelný 
uzel s průřezovými ukazateli a ukazateli financování v aplikacích pro editaci/zobrazení závazných 
ukazatelů. 
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 Kapitola pouze s průřezovými ukazateli - tato Kapitola má přístup pouze k editaci/zobrazení 

průřezových ukazatelů a specifických ukazatelů. 

 Kapitola pouze s ukazateli financování - tato Kapitola má přístup pouze k editaci/zobrazení 

ukazatelů financování a specifických ukazatelů. 

 Kapitola s průřezovými ukazateli i ukazateli financování – tato Kapitola má přístup ke všem 
typům ukazatelů.  

Poznámka: Byť tento typ Kapitoly v rozpočtové praxi není, systém je připraven i na tuto 
alternativu. 

2.1.2.3 Vztah kmenových dat vůči hlavnímu procesu 

Je-li aktuální běh fáze hlavního procesu ve stavu 11 a nižším (tj. již byl zahájen rozpis na OSS), nelze 
schvalovat změny v kmenových datech PVS a závazných ukazatelích (ukládat změny lze). Kmenová data 
je možné odschválit (tj. zrušit schválení), je možné provádět změny v kmenových datech, tyto změny 
ukládat, ale není možné je odesílat ke schválení či schválit. 

Pokud je nutné změny v kmenových datech schválit a stav hlavního procesu je 11 nebo nižší (hlavní 
proces začíná ve stavu 23 a konší ve stavu 01), musí tomu předcházet tzv. restart hlavního procesu. 

Změny PVS a závazných ukazatelů mohou mít dopady do již vypočtených částek závazných ukazatelů. 
Pro zjištění možných dopadů lze využít simulace dopadu do závazných ukazatelů. Při simulaci systém 
porovnává vypočtené částky navrhovaných závazných ukazatelů vůči vypočteným částkám závazných 
ukazatelů ve všech aktivních fázích (fáze pro přípravu SR, pro změnu zákona o SR i fáze pro rozpočtové 
provizorium), včetně navrhované struktury závazných ukazatelů. 

Simulace je dostupná, pokud se Kapitola v dané fázi nachází ve stavu 04 (Rozpis ke schválení na MF-
OO) až 01 (Rozpis schválený na MF-11). V případě dopadů do závazných ukazatelů je nutné již 
vypočtené závazné ukazatele v dané fázi přegenerovat. Toho lze docílit dvěma způsoby. Buď bude 
Kapitola zařazena do restartu a dostane se minimálně do stavu 12 (ZP schválené pro OSS) až 23 (ZP 
pořízené na MF-11), nebo se při schválení 1. a 2. úrovně PVS na MF-11 provede přegenerování částek 
závazných ukazatelů bez nutnosti restartu dané Kapitoly. Popis jednotlivých stavů hlavního procesu 
RISPR viz Tabulka 3: Popis jednotlivých stavů hlavního procesu RISPR. 

V závislosti na typu změny je nutno zajistit: 

Tabulka 1: Typy změn a podmínky schválení 

Typ změny Podmínka schválení 

Úprava 1. a 2. úroveň PVS příjmů v aplikaci 
„Správa PVS příjmů na MF-11“. 

Všechny OSS všech Kapitol jsou ve stavu před 
zahájením rozpisu na OSS (tzv. stav 12 a vyšší).  

Úprava PVS v aplikaci „Správa PVS na Kapitole“. 

Odeslání 1. a 2. úrovně PVS ke schválení na MF. 

Schválení 1. a 2. úrovně PVS na MF-OO 
a MF-11. 

Schválení 3. a 4. úrovně PVS na Kapitole. 

Všechny OSS dané Kapitoly jsou ve stavu před 
zahájením rozpisu na OSS (tzv. stav 12 a vyšší). 

Úprava závazných ukazatelů v aplikaci „Správa 
závazných ukazatelů na MF-11“. 

Všechny OSS všech Kapitol, které mají průřezové 
ukazatele, jsou ve stavu před zahájením rozpisu 
na OSS (tzv. stav 12 a vyšší). 

Úprava závazných ukazatelů v aplikaci „Správa 
závazných ukazatelů na Kapitole“. 

Odeslání průřezových ukazatelů ke schválení na 
MF. 

Schválení průřezových ukazatelů na MF-OO 
a MF-11. 

Všechny OSS dané Kapitoly jsou ve stavu před 
zahájením rozpisu na OSS (tzv. stav 12 a vyšší). 
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2.1.3 Hlavní proces přípravy rozpočtu 

Hlavním procesem přípravy rozpočtu je proces stanovování závazných příjmových a výdajových 
parametrů pro jednotlivé Kapitoly, Meziúrovně a jim podřízené OSS, podle kterých následně OSS připraví 
rozpis rozpočtu do dimenzí rozpočtových klasifikací Identifikace koruny. Tyto rozpisy jsou pak 
schvalovány nadřízenými Organizačními jednotkami až po jejich schválení na úrovni MF-11.  

Obrázek 5: Hlavní proces v systému Příprava rozpočtu 

 

Předpokladem zahájení prací na hlavním procesu přípravy rozpočtu jsou: 

1. nastavený Organizační Management; 

2. přenesená kmenová data rozpočtových klasifikací Identifikace koruny ze systému Realizace 
rozpočtu Rozpočtového informačního systému (Druhové třídění, Odvětvové třídění, Zdroj/Nástroj 
a EDS/SMVS); 

3. nastavená a schválená kmenová data PVS a závazných ukazatelů (specifických a průřezových 
ukazatelů) včetně jejich algoritmů. 

2.1.3.1 Fáze a běhy přípravy rozpočtu 

Fáze přípravy rozpočtu v RISPR logicky vymezují určité varianty připravovaných rozpočtových dat. Fáze 
mohou být: 

1. fáze pro přípravu zákona o státním rozpočtu, 

2. fáze pro přípravu změn zákona o státním rozpočtu,  

3. fáze pro přípravu rozpočtového provizoria. 

V RISPR jsou k dispozici následující rozpočtové fáze: 

 1 fáze pro přípravu zákona o státním rozpočtu, 

 9 fází pro přípravu změn zákona o státním rozpočtu, 

 12 fází pro přípravu rozpočtového provizoria na jednotlivé měsíce rozpočtového roku. 

Obrázek 6: Členění rozpočtových fází v RISPR 
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Rozpočtové fáze mohou nabývat těchto stavů: 

 Neaktivní – výchozí stav v systému. 

 Probíhá zahájení – po dobu, co na pozadí běží proces zahájení fáze. 

 Aktivní – stav po zahájení fáze. 

 Schválená – stav po schválení fáze (fáze je ukončena). 

 Neschválená – stav po neschválení fáze (Správce rozpočtu MF-11 danou fázi neschválil a tím ji 
ukončil). 

V každé fázi přípravy rozpočtu může hlavní proces probíhat v několika iteracích (neboli opakováních), 
kterým se říká běhy. Běhy tak mohou reprezentovat změny v částkách závazných parametrů 
stanovených Kapitolám na základě tzv. vlivů, např. organizačních změn či financování z prostředků 
EU/FM. 

Části hlavního procesu přípravy rozpočtu, kdy jsou z úrovně MF-11 distribuovány závazné parametry na 
podřízené organizační úrovně, říkáme také „cesta shora dolů“. Naopak té části hlavního procesu, kdy 
jsou na jednotlivých OSS pořizovány rozpisy rozpočtu dle obdržených závazných parametrů, a tyto pak 
následně schvalovány na nadřízených organizačních úrovních, říkáme „cesta zdola nahoru“. 

2.1.3.2 Stavy hlavního procesu přípravy rozpočtu 

Celý hlavní proces přípravy rozpočtu (resp. každý běh fáze hlavního procesu) je řízen stavově. To 
znamená, že každý krok v hlavním procesu je reprezentován určitým stavem, od rozpisu limitů závazných 
parametrů pro Kapitoly na úrovni MF-11, po schválení rozpisů rozpočtů Kapitol na úrovni MF-11. Tyto 
stavy hlavního procesu jsou zachyceny na následujícím obrázku stavového schématu hlavního procesu 
přípravy rozpočtu. 
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Obrázek 7: Stavové schéma 
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Prvním stavem běhu hlavního procesu je „23 – ZP pořízené na MF-11“, který vzniká okamžikem 
rozepsání limitů závazných parametrů pro Kapitoly Referenty úrovně MF-11. Posledním stavem běhu 
hlavního procesu je pak „01 – Rozpis schválený na MF-11“, který vzniká schválením rozpisů rozpočtů 
jednotlivých Kapitol na úrovni MF-11. 

Stručně je možné definovat posloupnost jednotlivých částí hlavního procesu přípravy rozpočtu také 
následující tabulkou: 

Tabulka 2: Posloupnost částí hlavního procesu přípravy rozpočtu 

Organizační 
úroveň 

Operace v hlavním procesu Výsledné stavy 
hlavního procesu 

Funkční role 

Cesta shora dolů: 

MF-11 1. Definice závazných parametrů 
a jejich algoritmů 

- Správce rozpočtu MF-11 

2. Rozpis limitů závazných 
parametrů pro jednotlivé Kapitoly  

23 a 22 Referent MF-11 

3. Schválení a odeslání limitů 
závazných parametrů na Kapitoly  

21 – 18 (Kap. 
s více OSS) 

21 – 12 (Kap. 
s 1 OSS) 

Správce rozpočtu MF-11 

Kapitola 1. Detailizace rozpisu limitů 
závazných parametrů pro MÚ/ 
jednotlivé OSS s možností 
stanovení objemu prostředků pro 
rozpis v RISPR a v EDS/SMVS 

17 a 16 Referent Kapitoly 

2. Schválení a odeslání rozpisů 
limitů závazných parametrů na 
podřízené MÚ/OSS 

15 (MÚ) 

15 – 12 (OSS) 

Správce rozpočtu 
Kapitoly 

MÚ 1. Detailizace rozpisu limitů 
závazných parametrů pro 
podřízené OSS s možností 
stanovení objemu prostředků pro 
rozpis v RISPR a v EDS/SMVS 

14 a 13 Referent MÚ 

2. Schválení a odeslání rozpisů 
limitů závazných parametrů na 
podřízené OSS 

12 Správce rozpočtu MÚ 

OSS 1. Přerozdělení limitů závazných 
parametrů pro rozpis v RISPR 
a v EDS/SMVS, pokud je toto 
povoleno z úrovně Kapitola nebo 
MÚ, a zahájení rozpisu rozpočtu 
na OSS 

11 Správce rozpočtu OSS 

Cesta zdola nahoru: 

OSS 1. Rozpis rozpočtu OSS 10 a 9 Referent OSS 

2. Schválení a odeslání rozpisů 
rozpočtů OSS ke schválení na 
MÚ nebo Kapitolu 

8 (MÚ) 

8 – 6 (Kap.) 

8 – 4 (MF-OO) 

Správce rozpočtu OSS 
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Organizační 
úroveň 

Operace v hlavním procesu Výsledné stavy 
hlavního procesu 

Funkční role 

8 – 2 (MF-11) 

MÚ 1. Schválení rozpisů rozpočtů 
podřízených OSS 

7 Správce rozpočtu MÚ 

2. Odeslání rozpisu rozpočtů MÚ ke 
schválení na Kapitolu 

6 Správce rozpočtu MÚ 

Kapitola 1. Schválení rozpisů rozpočtů 
podřízených MÚ/OSS 

5 Správce rozpočtu 
Kapitoly 

2. Odeslání rozpisu rozpočtu 
Kapitoly ke schválení na MF-OO 
nebo MF-11 

4 (MF-OO) 

4 – 2 (MF-11) 

Správce rozpočtu 
Kapitoly 

MF-OO 1. Schválení rozpisů rozpočtů 
podřízených Kapitol 

3 Správce rozpočtu MF-OO 

2. Odeslání rozpisů rozpočtů 
podřízených Kapitol ke schválení 
na MF-11 

2 Správce rozpočtu MF-OO 

MF-11 1. Schválení rozpisů rozpočtů 
Kapitol 

1 Správce rozpočtu MF-11 

2. Ukončení aktuálního běhu fáze 
a zahájení nového (restart) nebo 
ukončení fáze přípravy rozpočtu 

- Správce rozpočtu MF-11 

Tabulka 3: Popis jednotlivých stavů hlavního procesu RISPR 

Stav Popis (procesní krok vzniku stavu) 

23 – ZP pořízené na MF-11 Referent MF-11 uložil limity ZP do finální verze. 

22 – ZP ke schválení na MF-11 Referent MF-11 odeslal limity ZP z finální verze ke 
schválení Správci rozpočtu MF-11. 

21 – ZP schválené MF-11 pro MF-OO Správce rozpočtu MF-11 schválil a odeslal limity ZP na 
Kapitoly (tj. přímo do stavů 18 nebo 12 podle typu 
Kapitoly). 

20 – ZP pořízené na MF-OO  Tímto stavem hlavní proces RISPR v tuto chvíli 
prochází bez jakékoliv účasti uživatelů MF-OO. 

19 – ZP ke schválení na MF-OO Tímto stavem hlavní proces RISPR v tuto chvíli 
prochází bez jakékoliv účasti uživatelů MF-OO. 

18 – ZP schválené MF pro kapitolu Správce rozpočtu MF-11 schválil a odeslal limity ZP na 
Kapitoly. 

17 – ZP pořízené na kapitole  Referent Kapitoly uložil limity závazných parametrů pro 
podřízená Finanční místa Kapitoly do finální verze. 

16 – ZP ke schválení na kapitole Referent Kapitoly odeslal limity závazných parametrů 
pro podřízená Finanční místa Kapitoly z finální verze 
ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. 

15 – ZP schválené kapitolou pro meziúroveň Správce rozpočtu Kapitoly schválil a odeslal limity 
závazných parametrů na podřízená Finanční místa. 
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Stav Popis (procesní krok vzniku stavu) 

14 – ZP pořízené na meziúrovni Referent Organizační meziúrovně uložil limity 
závazných parametrů pro podřízená Finanční místa 
Meziúrovně do finální verze. 

13 – ZP ke schválení na meziúrovni Referent Meziúrovně odeslal limity závazných 
parametrů pro podřízená Finanční místa Meziúrovně 
ke schválení Správci rozpočtu Meziúrovně. 

12 – ZP schválené pro OSS Správce rozpočtu Kapitoly nebo Organizační 
meziúrovně schválil a odeslal limity závazných 
parametrů na podřízená Finanční místa. 

11 – ZP potvrzené správcem OSS Správce rozpočtu OSS provedl přerozdělení limitů 
výdajových závazných parametrů mezi RISPR 
a EDS/SMVS a zahájil rozpis rozpočtu dané OSS. 
Tímto krokem uvolnil limity závazných parametrů 
RISPR k rozpisu Referentům OSS a zpřístupnil limity 
závazných parametrů EDS/SMVS pro jejich odeslání 
do systému EDS/SMVS. 

10 – rozpis pořízený na OSS Referent OSS uložil rozpis rozpočtu OSS do finální 
verze. 

09 – rozpis ke schválení na OSS Referent OSS odeslal rozpis rozpočtu OSS z finální 
verze ke schválení Správci rozpočtu OSS. 

08 – rozpis ke schválení na meziúrovni Správce rozpočtu OSS odeslal rozpis rozpočtu OSS ke 
schválení na nadřízenou organizační jednotku 
(Meziúroveň). 

07 – rozpis schválený na meziúrovni Správce rozpočtu Meziúrovně schválil rozpis rozpočtu 
podřízené OSS. 

06 – rozpis ke schválení na kapitole Správce rozpočtu Meziúrovně a Správce rozpočtu OSS 
u kapitoly s více OSS odeslal rozpis rozpočtu 
Meziúrovně a OSS ke schválení na úroveň Kapitoly. 

05 – rozpis schválený na kapitole Správce rozpočtu Kapitoly schválil rozpis rozpočtu  
podřízené OSS nebo Meziúrovně. 

04 – rozpis ke schválení na MF-OO Správce rozpočtu Kapitoly odeslal rozpis rozpočtu 
Kapitoly ke schválení na MF-OO (pokud je pro kapitolu 
stanoven) nebo přímo na MF-11. 

03 – rozpis schválený na MF-OO Správce rozpočtu MF-OO schválil rozpis rozpočtu 
Kapitoly. 

02 – rozpis ke schválení na MF-11 Správce rozpočtu MF-OO odeslal rozpis rozpočtu 
Kapitoly ke schválení na MF-11. 

01 – rozpis schválený na MF-11 Správce rozpočtu MF-11 schválil rozpis rozpočtu 
Kapitoly. 

 

2.1.3.3 Závazné parametry 

Prvním krokem hlavního procesu přípravy rozpočtu musí být definice číselníku závazných parametrů 
a jejich algoritmů (provádí Správce rozpočtu MF-11), na které následně mohou Referenti úrovně MF-11 
začít rozepisovat závazné limity pro jednotlivé Kapitoly. Rozepsané limity závazných parametrů jsou pak 
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odeslány z úrovně MF-11 na Kapitoly, které provádějí rozdělení obdržených částek dále na své 
podřízené OSS, případně Meziúrovně. Jakmile jsou OSS přiděleny závazné parametry z Kapitol, 
Meziúrovní nebo přímo z úrovně MF-11 (v případě Kapitoly s 1 OSS), začínají tyto OSS připravovat dle 
stanovených závazných parametrů své rozpisy rozpočtu. 

Závazné parametry v systému Příprava rozpočtu jsou vždy typu “V přesné výši”, tedy nikdy nemůže 
žádná OJ rozepsat a odeslat na nadřízenou organizační úroveň více ani méně, než je stanoven limit 
závazného parametru. Toto je zajištěno systémovými kontrolami. 

Závazné parametry mohou být příjmové, výdajové a závazné parametry financování (pouze pro 
Kapitolu 396 – Státní dluh). Všechny uvedené parametry jsou definovány centrálně na úrovni MF-11 
a jsou v procesu přípravy rozpočtu závazné pro všechny Kapitoly (specifika pro vybrané Kapitoly nejsou 
podporována). Kapitolám a jejím podřízeným OJ může být stanovena na těchto závazných parametrech 
kladná závazná hodnota k rozepsání anebo závazná nulová hodnota. Nelze však stanovit, aby byl 
závazný parametr relevantní pouze pro část vybraných Kapitol nebo část jejich podřízených OJ. 

Obrázek 8: Ukázka struktury číselníku závazných parametrů definovaných na úrovni MF-11 

 

Každý závazný parametr v systému Příprava rozpočtu je definován svým algoritmem. Algoritmus 
závazného parametru určuje, na jakých rozpočtových klasifikacích (dle Identifikace koruny) má být limit 
závazného parametru rozepsán a jak bude následně vypočtena hodnota závazného parametru 
z detailního rozpisu rozpočtu. Tímto je zajištěn soulad rozpisů rozpočtů Kapitol a jednotlivých OSS se 
stanovenými limity závazných parametrů. 

Obrázek 9: Ukázka algoritmu závazného parametru Platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci 

 

Součástí hlavního procesu RISPR jsou i kontrolní pravidla, která definují vztahy mezi jednotlivými 
závaznými parametry. Nejtypičtějším příkladem je kontrola, zda jsou celkové příjmy rovny součtu 
daňových a nedaňových příjmů, kdy daňové i nedaňové příjmy představují dílčí samostatné závazné 
parametry. Pro Kapitoly má tato nová funkcionalita tu výhodu, že při detailizaci závazných parametrů pro 
podřízené organizační jednotky systém vždy kontroluje vztahy mezi zadávanými částkami takto 
validovaných závazných parametrů, protože jinak by hrozilo riziko, že nesprávně zadané částky 
závazných parametrů nebude možné později na úrovni OSS korektně rozepsat. 
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Obrázek 10: Záložka "Vztahy parametrů" v aplikaci Závazné parametry 

 

Tabulka 4: Význam tlačítek na záložce „Vztahy parametrů“ v aplikaci „Závazné parametry“ 

Tlačítko Význam  

Přidat pravidlo Přidá řádek pro definici pravidla/vztahu mezi závaznými parametry. 

Odebrat pravidlo Odebere označené pravidlo/vztah mezi závaznými parametry. 

Přidat ZP Přidá vybraný závazný parametr na levou či pravou stranu pravidla (rovnice). 

Odebrat ZP Odebere vybraný závazný parametr z levé či pravé strany pravidla (rovnice). 

Tabulka 5: Význam polí na záložce „Vztahy parametrů“ v aplikaci „Závazné parametry“ 

Pole Význam  

Dlouhý popis Dlouhý text definovaného pravidla/vztahu mezi závaznými parametry. 

Porovnání Definuje znaménko mezi levou a pravou stranou pravidla (=, >, >=, <, <=). 

Závazný parametr ID (číselný identifikátor) vybraného závazného parametru. 

Operátor Definuje znaménko příslušného závazného parametru (+, -). 

 

2.1.3.4 Systém přípravy rozpočtu tzv. delta principem 

Systém přípravy rozpočtu je nyní prováděn tzv. delta principem, jež spočívá v zadávání hodnot 
závazných parametrů a rozpisu rozpočtu v každém běhu fáze formou přírůstků/úbytků (delt) k sumě 
hodnot ve všech předchozích ukončených bězích dané fáze. Tato logika je zjednodušeně znázorněna na 
příkladu na následujícím obrázku. 

Obrázek 11: Pořizování hodnot v jednotlivých bězích formou delt 

 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 21 z 149 

 

 

V jednotlivých bězích fáze budou tedy uživatelé hodnoty závazných parametrů a rozpisu rozpočtu 
zadávat formou přírůstků/úbytků (resp. delta částek) tak, aby jejich celková suma přes všechny běhy 
dávala požadovanou (resp. cílovou) absolutní hodnotu. 

V každé fázi existuje i tzv. 0. běh, který reprezentuje výchozí stav této fáze v případě, že daná fáze 
navazuje na jinou již ukončenou zdrojovou fázi (např. fáze 1000 pro přípravu státního rozpočtu zpravidla 
navazuje na fázi 1000 loňského státního rozpočtu – resp. finální data z loňského schváleného rozpočtu 
z fáze 1000 se přebírají do 0. běhu fáze 1000 pro přípravu rozpočtu na následující rozpočtový rok). 
V 0. běhu nikdy neprobíhá příprava rozpočtu (jedná se tedy více méně o technický běh, který není 
uživatelsky editovatelný) a příprava rozpočtu v každé fázi začíná vždy od 1. běhu. V 1. běhu tak uživatelé 
zadávají vždy delty (přírůstky/úbytky) vůči 0. běhu, přičemž záleží na tom, zda 0. běh obsahuje výchozí 
data či nikoliv (resp. zda daná fáze navazuje na jinou fázi či nikoliv). 

Dle výše popsané logiky delt byly všechny rozpisové formuláře v systému RISPR upraveny tak, že 
sloupce s hodnotami se budou vždy rozpadat na 3 části: 

1. Začátek běhu – obsahuje vždy sumu hodnot za všechny předchozí ukončené běhy (tuto část 
nelze nikdy editovat, protože je zafixována v rámci jednotlivých ukončených běhů). V 1. běhu 
fáze může být „Začátek běhu“ nulový, pokud daná fáze nenavazuje na jinou fázi, tedy pokud je 
0. běh této fáze prázdný (resp. nejsou do něj převzata výchozí data z jiné fáze, na kterou tato 
fáze navazuje). 

2. Změna v běhu – obsahuje vždy hodnotu (deltu) v aktuálním běhu fáze, tedy tato část slouží 
v rámci aktuálního běhu fáze k zadávání přírůstku/úbytku vůči sumě hodnot v sloupci „Začátek 
běhu“. Část „Změna v běhu“ tedy vždy reprezentuje aktuální běh fáze a přírůstky/úbytky (delty) 
provedené v tomto aktuálním běhu. 

3. Konec běhu – je sumou hodnot v části „Začátek běhu“ a „Změna v běhu“. V této části je pak 
vždy zobrazena hodnota platná ke konci aktuálního běhu. 

Poznámka: Zachován je i stávající princip zadávání konečných (absolutních) hodnot, přičemž 
přírůstky/úbytky systém vypočítává automaticky jako rozdíl mezi zadanými konečnými a počátečními 
hodnotami. 
V rozpisových tabulkách jsou vždy editovatelné sloupce „Změna v běhu“ i „Konec běhu“. Podle toho, do 
kterého z nich zadá uživatel hodnotu, se online přepočte hodnota v druhém z těchto sloupců na správnou 
hodnotu. Pokud uživatel preferuje zadávání částek formou absolutních hodnot v každém běhu fáze, může 
absolutní hodnoty zadávat do sloupce „Konec běhu“ a automaticky se mu dopočte delta ve sloupci 
„Změna v běhu“. To stejné platí naopak v případě, že uživatel preferuje zadávání hodnot formou delt ve 
sloupci „Změna v běhu“ – vždy se automaticky dopočte absolutní hodnota ve sloupci „Konec běhu. 

2.1.3.5 Zahájení fáze s převzetím dat 

Z důvodu přechodu na výše popsaný delta princip došlo v systému ke změně způsobu zahajování fáze 
s převzetím dat. Při zahájení standardní fáze 1000 vždy dochází k převzetí konečného stavu dat zdrojové 
fáze do 0. běhu zahajované fáze (tj. dochází ke kopii dat schváleného rozpočtu z předchozího roku z fáze 
1000).  

Při zahájení fáze se definice závazných parametrů musí shodovat s definicemi závazných parametrů 
zdrojové fáze. Pokud MF-11 chce pro novou fázi provést změnu v algoritmech závazných parametrů, 
musí tak učinit až po zahájení fáze, a to spuštěním restartu typu “Zahájení nového běhu bez výběru 
kapitoly (změna alg. ZP)“. Po aktivaci změn algoritmů závazných parametrů dojde k automatickému 
přepočtu limitů závazných parametrů a do počátečního stavu 1. běhu (sloupec Začátek běhu) se 
dogenerují tzv. korekce závazných parametrů. Korekce tedy představují opravu limitu závazného 
parametru vyvolanou změnou algoritmu ZP, kdy dojde k přepočtu limitů ZP podle skutečného rozpisu 
provedeného Kapitolou (resp. OSS) v posledním ukončeném běhu dle aktuálně platných algoritmů 
závazných parametrů zahájené fáze.  

Poznámka 1: Případné korekce jsou zobrazeny v aplikaci Správa závazných parametrů a v rozpisovém 
formuláři pomocí ikony a tooltipu v buňce s hodnotou u daného závazného parametru. 
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Poznámka 2: Vývoj stanovených limitů závazných parametrů včetně korekcí mezi předchozím během 
a nově zahájeným během je také možné sledovat pomocí reportu „OSS - Korekce závazných parametrů“ 
z oblasti „Závazné parametry“. 

2.1.3.6 Rozpis rozpočtu do dimenzí rozpočtových klasifikací 

Rozpis rozpočtu na úrovni OSS je vždy pořizován do následujících dimenzí a úrovní klasifikací rozpočtu 
(Identifikace koruny): 

1. Příjmy: 

a. Druhové třídění (úroveň Rozpočtová položka třídy 1 - 4), 

b. PVS (úroveň Množina příjmových prvků), 

c. Zdroj. 

2. Výdaje: 

a. Druhové třídění (úroveň Rozpočtová položka třídy 5 - 6), 

b. Odvětvové třídění (úroveň Analytika MF), 

c. PVS (úroveň Podmnožina výdajových prvků), 

d. Zdroj, 

e. EDS/SMVS (úroveň Akce). 

2.1.4 Reporting 

Obrázek 12: Reporting v systému Příprava rozpočtu 

 

V celém průběhu přípravy rozpočtu je možné využívat sady reportů nad daty hlavního procesu či nad 
kmenovými daty. V systému Příprava rozpočtu jsou reporty zařazeny do těchto oblastí: 

1. Kmenová data, 

2. Závazné parametry, 

3. Závazné ukazatele, 

4. Rozpis rozpočtu, 

5. Platy a OPPP (na úrovni OSS a MÚ není tato podsložka k dispozici), 

6. Monitorování procesů. 

Reporting je také řízen konceptem oprávnění, takže každý uživatel v systému Příprava rozpočtu má 
k dispozici pouze jemu příslušející oblasti a reporty dle přidělených oprávnění. 
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2.2 Přehled procesu 

Toto školení je zaměřeno na vysvětlení hlavního procesu přípravy rozpočtu, rozpočtového provizoria 
a změny zákona v RISPR a příslušející funkcionality pro úroveň Kapitola/MÚ. Procesní rámec náplně 
tohoto školení je zachycen na následujícím obrázku s vazbou na stavový diagram hlavního procesu 
RISPR. 

Obrázek 13: Procesní rámec náplně školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 
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Obrázek 14: Stavové schéma 
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Poznámka: V rámci funkcionality systému Příprava rozpočtu je úroveň MF-OO při „cestě shora dolů“, 
tedy při odesílání závazných parametrů z úrovně MF-11, vynechána. To znamená, že data závazných 
parametrů z úrovně MF-11 stavy na úrovni MF-OO pouze projdou bez jakéhokoli vstupu uživatelů MF-OO 
až na úroveň Kapitoly. 

2.2.1 Úloha a popis procesu 

Náplní hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR na úrovni Kapitola/MÚ jsou primárně tyto aktivity: 

1. Zobrazení a kontrola kmenových dat PVS a ZU (SU/PU/UF). 

2. Nastavení viditelných vztahů rozpočtových klasifikací Identifikace koruny, kterým si Kapitola stanoví 
relevantní rozpočtové klasifikace, na které může následně pořizovat svůj rozpis rozpočtu (resp. její 
podřízené OSS). 

3. Detailizace limitů závazných parametrů, které obdrží Kapitola z úrovně MF-11, na jednotlivá 
podřízená Finanční místa Kapitoly (Meziúrovně a OSS) Referenty Kapitoly/MÚ. Tato část dále 
zahrnuje údržbu názvů pracovních verzí Referenta, práce s verzemi, odesílání pořízených limitů 
závazných parametrů ke schválení na Správce rozpočtu Kapitoly/MÚ či kontrolu limitů závazných 
parametrů v pomocných reportech. 

4. Schvalování detailizovaných limitů závazných parametrů, které Správce rozpočtu Kapitoly/MÚ 
obdržel od svých podřízených Referentů. Úlohou této části procesu je kontrola detailizovaných limitů 
závazných parametrů přijatých od podřízených Referentů, případné neschválení a vrácení jejich dat 
k přepracování Referentům, kontrola limitů závazných parametrů v pomocných reportech a odeslání 
detailizovaných limitů závazných parametrů k rozpisu na podřízená finanční místa (MÚ či OSS). 

5. Schvalování detailních rozpisů rozpočtu podřízených Finančních míst, které byly pořízeny na základě 
stanovených limitů závazných parametrů pro tato Finanční místa z úrovně Kapitola/MÚ, kontrola 
rozpisových dat v pomocných reportech, případné neschválení a vrácení rozpisů zpět na Finanční 
místa k přepracování. 

6. Restart hlavního procesu přípravy rozpočtu na úrovni Kapitola/MÚ. 

7. Práce s reporty nad kmenovými daty (tj. reporty nad schválenými kmenovými daty přebíranými 
z RISRE a nad schválenými kmenovými daty, které vznikají v RISPR). Dále pak práce s reporty nad 
daty hlavního procesu na úrovni OSS (tj. „cesta shora dolů“ a „cesta zdola nahoru“).¨ 

8. Nastavení osobní zástupnosti, jenž umožňuje každému uživateli stanovit si zástupce po dobu své 
plánované nepřítomnosti. 

Hlavní proces přípravy rozpočtu na úrovni Kapitola/MÚ navazuje na hlavní proces přípravy rozpočtu na 
úrovni MF-11 – resp. proces detailizace limitů závazných parametrů na úrovni Kapitola/MÚ navazuje 
na proces detailizace limitů závazných parametrů na úrovni MF-11. 

Jelikož detailní popis procesu údržby kmenových dat PVS a závazných ukazatelů je součástí jiných 
školení, je tento dokument zaměřen na samotný hlavní proces detailizace limitů závazných parametrů na 
úrovni Kapitola/MÚ a následného schvalování rozpisů rozpočtu podřízených Finančních míst na úrovni 
Kapitoly/MÚ. 

Organizační struktura Kapitoly může obsahovat jak OSS, tak Meziúrovně, které tvoří mezičlánek mezi 
Kapitolou a OSS. V případě, že Kapitola obsahuje Meziúrovně, pak detailizuje limity závazných 
parametrů ne přímo pro OSS, ale pouze pro tyto Meziúrovně, které následně detailizují limity závazných 
parametrů pro své podřízené OSS. Analogicky probíhá i proces schvalování rozpisů rozpočtů Finančních 
míst na Kapitole, kdy Kapitola schvaluje rozpis rozpočtu za celou Meziúroveň, ne za jednotlivé podřízené 
OSS dotčené Meziúrovně. Z toho se odvíjí podobnost hlavního procesu přípravy rozpočtu na 
úrovních Kapitola a MÚ. Školení je tedy postaveno pouze na příkladech a ukázkách na úrovni 
Kapitoly, neboť pro úroveň MÚ jsou v podstatě odlišné pouze relevantní stavy hlavního procesu 
a názvy příslušných aplikací. 
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2.2.2 Role 

V následující tabulce je zachycen přehled funkčních rolí, které se účastní hlavního procesu v RISPR na 
úrovni Kapitola, a pro které je toto školení určeno. (Jak již bylo výše uvedeno, analogicky je určeno i pro 
MÚ.) 

Tabulka 6: Seznam funkčních rolí pro hlavní proces RISPR na úrovni Kapitola 

Funkční role Funkční oblast 

Správce rozpočtu Kapitoly Zobrazení kmenových dat PVS a ZU na úrovni Kapitola 

Nastavení viditelných vztahů rozpočtových klasifikací  

Schvalování a odesílání detailizovaných limitů závazných parametrů 
z úrovně Kapitola na podřízená Finanční místa 

Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených Finančních míst na úrovni 
Kapitola 

Restart hlavního procesu na úrovni Kapitola 

Reporting nad kmenovými daty a daty hlavního procesu  

Referent Kapitoly Zobrazení kmenových dat PVS a ZU na úrovni Kapitola 

Zobrazení viditelných vztahů rozpočtových klasifikací 

Detailizace limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční místa 

Údržba názvů pracovních verzí 

Reporting nad kmenovými daty a daty hlavního procesu 

2.2.3 Souvislost s jiným procesem, integrace 

Proces přípravy rozpočtu souvisí s procesem realizace rozpočtu v RISRE. 
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3. Hlavní proces – Příprava rozpočtu 

3.1 Zobrazení kmenových dat PVS, závazných ukazatelů a jejich 
algoritmů 

Obrázek 15: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola 

 

Tabulka 7: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa PVS na Kapitole 

Správa závazných ukazatelů na Kapitole 

Správce rozpočtu Kapitoly 

 

Správa PVS na Kapitole 

Správa závazných ukazatelů na Kapitole 

Referent Kapitoly 
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Cílem této kapitoly je, aby si uživatel osvojil základní orientace v aplikacích kmenových dat – v příjmové 
a výdajové struktuře (PVS) a v závazných ukazatelích (ZU) pro účely zobrazení. 

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Správce rozpočtu Kapitoly 
nebo Referent Kapitoly) 

V rámci IISSP má uživatel možnost zvolit si dvě přístupové cesty pro zobrazení Kmenových dat.  

První možností je cesta přímo přes Portál IISSP. Aplikace kmenových dat se nacházejí na záložce 
„Rozpočtové klasifikace“.  

Obrázek 16: Aplikace kmenových dat v menu Portálu IISSP 

 

Druhou možností je cesta přes aplikace hlavního procesu. Pro Správce rozpočtu Kapitoly to jsou aplikace 
„Schválení závazných parametrů na Kapitole“ a „Schvalování MÚ/OSS na Kapitole“. Pro Referenta 
rozpočtu Kapitoly to jsou aplikace „Detailizace závazných parametrů na Kapitole“ a „Schvalování 
MÚ/OSS na Kapitole“. Aplikace se nacházejí na záložce „Příprava SR“. 

Aplikace kmenových dat jsou v rámci výše uvedených aplikacích (na všech jejich záložkách) k dispozici 
po rozbalení menu „Kmenová data“.  

Obrázek 17: Menu „Kmenová data“ na formuláři Referenta Kapitoly 
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Po spuštění aplikace pro správu kmenových dat PVS se zobrazí úvodní výběrová obrazovka, kde uživatel 
vyplní pole Kapitola a zvolí režim, v jakém chce do daného roku vstoupit. Aplikaci pro správu kmenových 
dat PVS je možné otevřít ve dvou režimech: „Příprava rozpočtu“ a „Běžný rok“.  

Režim „Příprava rozpočtu“ slouží ke správě kmenových dat pro sestavování státního rozpočtu (fáze 
1000), a to s platností pro všechny tři roky, a dále pro sestavování rozpočtu v době rozpočtového 
provizoria (fáze 7100, tj. na měsíc leden). 

V režimu „Běžný rok“ se spravují kmenová data PVS roku, ve kterém je rozpočet realizován (od 
okamžiku schválení státního rozpočtu, fáze 1000), a to s platností pouze pro daný rok (tj. do 
31. 12. daného roku). Spravují se zde i PVS pro fáze 7200 až 8200 rozpočtového provizoria. 

Po spuštění aplikace pro správu závazných ukazatelů (SU/PU/UF) se zobrazí úvodní výběrová 
obrazovka, kde uživatel vyplní pole Kapitola a ze seznamu fází vybere fázi, pro kterou chce závazné 
ukazatele zobrazit. Dále může uživatel volitelně zobrazit i založené fáze. 

Poznámka 1: Na produktivním systému není rozbalovací seznam s testovacími sadami dostupný. 

Poznámka 2: Tlačítko  má k dispozici pouze Správce kmenových dat na Kapitole. Pro 
ostatní uživatele Kapitoly/MÚ je aplikace k dispozici v režimu zobrazeni. 

Obrázek 18: Úvodní výběrová obrazovka – Správa PVS na kapitole  

  

Obrázek 19: Úvodní výběrová obrazovka – Správa závazných ukazatelů na kapitole  

 

3.1.1 Příjmová a výdajová struktura (PVS) 

Aplikace pro správu PVS slouží pro definici příjmové a výdajové struktury (PVS). Po následném schválení 
na všech požadovaných úrovních jsou definované PVS prvky k dispozici pro rozpis rozpočtu. 

Příjmové prvky se člení do třech úrovní. Jsou to příjmové bloky, příjmové okruhy a množiny příjmových 
prvků. Příjmové bloky a okruhy jsou spravovány primárně na MF. Množiny příjmových prvků jsou 
spravovány na úrovni Kapitoly. 
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Výdajové prvky se člení do čtyř úrovní: výdajové bloky, výdajové okruhy, množiny výdajových prvků 
a podmnožiny výdajových prvků. Výdajová struktura je spravována na úrovni Kapitoly. 

Uživatelé (Správce rozpočtu Kapitoly a Referent Kapitoly) na Kapitole mají dostupnou aplikaci „Správa 
PVS na kapitole“ v režimu zobrazení. Tato aplikace slouží Správci kmenových dat na Kapitole pro 
editaci kapitolně závislých atributů na 1. a 2. úrovni příjmových PVS (tj. příjmových bloků a okruhů), které 
Kapitola obdržela z MF-11 a ke správě příjmových množin a kompletní výdajové struktury (bloků, okruhů, 
množin a podmnožin), tj. vč. schvalování 3. a 4. úrovně struktury PVS dané Kapitoly. 

Obrázek 20: Správa PVS na kapitole – režim „Příprava rozpočtu“ 

 

Po otevření aplikace „Správa PVS na kapitole“ se v horní části obrazovky zobrazují ovládací tlačítka, 
v řádku pod nimi lze vidět aktuální stav schválení a ještě níže je pak zobrazena hierarchická struktura 
PVS. 

Pomocí tlačítka „Export do Excelu“ má uživatel možnost si celou strukturu PVS vyexportovat do MS 
Excel. 

Po označení libovolného PVS prvku se v pravé části obrazovky zobrazí podrobnější informace 
o vybraném prvku.  

Na záložce „Popis“ jsou uvedeny základní údaje každého z PVS prvků (jeho platnost, platnost 
prováděných změn, krátký a dlouhý název a popis).  

Na záložce „Technické informace“ jsou zobrazeny technické atributy, které mimo jiné slouží pro 
případnou komunikaci se ServiceDeskem. 

Na záložce „Historie“ jsou uvedeny změny každého z PVS prvků v čase (jedná se o historii změn). 
Každá schválená změna generuje v této tabulce nový řádek s časovou platností ode dne schválení dané 
změny do konce běžného roku, případně schválení nové změny. Zelenou ikonou je označen platný prvek, 
červenou ikonou potom prvek neplatný. 
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Obrázek 21: Historie změn PVS prvku 

 

V případě, že je aplikace otevřena v režimu „Běžný rok“, je zde u nových prvků zobrazeno i zaškrtávací 
políčko „Odložený přenos do RISRE“, které indikuje, v kterém okamžiku po schválení změn 
v aplikacích PVS se změna kmenových dat projeví v RISRE. Pokud je políčko zaškrtnuto, znamená to, že 
se daná změna projeví v RISRE až po schválení fáze (např. fáze změny zákona), pro kterou jsou 
připravovány závazné ukazatele. V případě, že provedené změny na 3. a 4. úrovni nesouvisí se změnou 
zákona a mají se projevit hned, může Správce kmenových dat MF-11 tento příznak odškrtnout. Tím se 
změny do RISRE mohou přenést okamžitě, resp. po schválení 3. a 4. úrovně Kapitoly. 

Pokud Správce kmenových dat Kapitoly nově založí nebo zplatní PVS okruh, tento okruh a všechny jeho 
podřízené PVS prvky jsou označeny příznakem „Odložený přenos do RISRE“, jak je uvedeno výše. 
U okruhů, u nichž v poslední schválené fázi existuje k nadřazenému PVS bloku platný dopočtový 
specifický ukazatel, může Správce kmenových dat MF-11 tento příznak odškrtnout, čímž je možné nový 
okruh pod dopočtovým ukazatelem přenést do RISRE okamžitě, bez změny zákona. U ostatních okruhů 
pole „Odložený přenos do RISRE“  není možné v aplikaci „Schvalování PVS na MF-11“ editovat. 

3.1.2 Závazné ukazatele (ZU) 

Uživatelé (Správce rozpočtu Kapitoly a Referent Kapitoly) mají dostupnou aplikaci „Správa závazných 
ukazatelů na kapitole“ v režimu zobrazení. Tato aplikace umožňuje Správci kmenových dat Kapitoly 
zvolit, které specifické ukazatele/průřezové ukazatele se stanou závaznými ukazateli Kapitoly, 
a v případě potřeby navrhnout jiné algoritmy pro výpočet průřezových ukazatelů, než které centrálně 
nadefinovala úroveň  MF-11 (tzv. výjimka z centrálního algoritmu). 

Poznámka: V aplikaci pro správu závazných ukazatelů jsou specifické ukazatele/průřezové ukazatele 
připravovány na všechny 3 roky SDR. 
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Obrázek 22: Zobrazení závazných ukazatelů na kapitole 

 

Po otevření aplikace „Správa závazných ukazatelů na kapitole“ jsou v horní části umístěna ovládací 
tlačítka. Pod nimi je zobrazen aktuální stav schvalování. V levé části obrazovky je zobrazena struktura 
příjmových a výdajových specifických ukazatelů a průřezových ukazatelů.  

Uživatel má možnost si vyexportovat ukazatele včetně centrálních algoritmů do MS Excel pomocí tlačítka 
„Export do Excelu“.  

Dále má uživatel možnost si zobrazit pomocí tlačítka „Příloha č. 4“ simulaci Přílohy č. 4 – tj. strukturu 
závazných ukazatelů tak, jak by vypadala v případě, že na žádném závazném ukazateli nebude rozepsán 
rozpis rozpočtu (tj. částky u všech prvků jsou nulové), resp. bez závazných ukazatelů, které byly 
vyloučeny v případě nuly.  

Pokud se provedou změny ve specifických nebo průřezových ukazatelích, uživatel má možnost si 
zobrazit, jestli tyto změny mají dopady do již vypočtených hodnot závazných ukazatelů ve vybrané fázi. 
Pro zjištění případného dopadu do Přílohy č. 4 lze využít simulace pomocí tlačítka „Dopady do ZU“. 
Při simulaci systém porovnává vypočtené částky navrhovaných závazných ukazatelů vůči stávajícím 
vypočteným částkám závazných ukazatelů, a to buď v poslední schválené fázi, nebo v předchozím běhu 
aktuální fáze (včetně struktury navrhovaných závazných ukazatelů). 

Jednotlivé typy závazných ukazatelů jsou v aplikaci zobrazovány jako kořenové uzly ve struktuře 
závazných ukazatelů, a to dle nastavení příslušné Kapitoly: 

 příjmové specifické ukazatele, 

 výdajové specifické ukazetele, 

 průřezové ukazatele. 
 

Po označení libovolného ukazatele se v pravé části obrazovky zobrazí jeho vlastnosti. 
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Obrázek 23: Zobrazení závazných ukazatelů na kapitole – zobrazení záložek 

 

Na záložce „Popis“ jsou uvedeny základní údaje daného specifického/průřezového ukazatele, jakými 
jsou platnost a krátký a dlouhý text.  

Následují záložky pro každý rok SDR zvlášť, a to podle typu fáze. Standardní fáze má závazné ukazatele 
definovány na tři roky SDR (zobrazeny jsou tedy tři záložky), změna zákona a rozpočtové provizorium 
pak shodně pouze na jeden rok SDR (zobrazena je tedy pouze jedna záložka). Na těchto záložkách jsou 
uvedeny informace pro zobrazení v Příloze č.4 – tj. „Název pro legislativní report“, „Zobrazení 
poznámky“, „Číslo poznámky“, „Pozn. Pro přílohu č.4“, „Třídicí klíč“, „Vyloučení v případě 
nulového ukazatele“, „Řádek FIN“ a také „Platnost v roce SDR“.. Dále je zobrazena sekce 
s příslušnými algoritmy daného závazného ukazatele, neboť je možné definovat algoritmy závazných 
ukazatelů odlišně v jednotlivých letech SDR. 

Sekce „Algoritmy“ ve spodní části obrazovky může obsahovat tyto dílčí záložky: 

 „Návrh algoritmu MF“ pro průřezové ukazatele. Jedná se o tzv. centrálně definovaný 
algoritmus.  

 „Vygenerovaný algoritmus“ pro příjmové a výdajové specifické ukazatele (tento algoritmus 
není možné měnit).  

 „Výjimka z návrhu MF“ představuje kapitolně definovanou výjimku algoritmu průřezového 
ukazatele. 

 „Schválený algoritmus“ představuje poslední schválenou verzi algoritmu v aplikaci 
„Schvalování závazných ukazatelů na MF11“.  

Obrázek 24: Definice algoritmu 

 

Na záložce „Technické informace“ jsou zobrazeny technické atributy, které mimo jiné slouží pro 
případnou komunikaci se Service Deskem. 
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3.1.3 Reporty nad kmenovými daty 

Uživatel má k dispozici několik typů reportů pro oblast kmenových dat. Jedná se o následující reporty: 

1. Reporty nad schválenými kmenovými daty přebíranými z RISRE: 

 Výpis číselníku rozpočtových položek, 

 Výpis číselníku paragrafů, 

 Výpis číselníku zdrojů – příprava, 

 Výpis číselníku akcí, 

 Výpis číselníku finančních míst. 

2. Reporty nad schválenými kmenovými daty, která vznikají v RISPR: 

 Výpis číselníku PVS – příprava, 

 Výpis číselníku PVS – realizace, 

 Výpis číselníku ZU – příprava, 

 Výpis číselníku ZU – realizace. 

Práce s reporty je blíže popsána v kapitole 3.3.3 Reporting nad daty hlavního procesu (cesta shora 
dolů) – Reporty v oblasti Kmenová data. 
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3.2 Viditelné vztahy rozpočtových klasifikací 

Obrázek 25: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

Tabulka 8: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Viditelné vztahy – kapitola Správce rozpočtu Kapitoly 

Prostřednictvím aplikace pro správu viditelných vztahů rozpočtových klasifikací uživatel stanovuje 
kombinace dimenzí rozpočtových klasifikací relevantních pro danou Kapitolu (resp. pro její podřízená 
Finanční místa). Vedlejším efektem je lepší rozvržení rozpisového formuláře pro rozpis rozpočtu na 
úrovni OSS. Podřízené OSS tedy mohou rozepsat svůj rozpočet pouze na kapitolou definovaných 
rozpočtových klasifikacích Zdroj, PVS a Odvětvové třídění. V případě této pozitivní definice viditelných 
vztahů to znamená, že Referent OSS rozepíše pouze na těch klasifikacích, které Správce rozpočtu 
Kapitoly vypsal v aplikaci pro správu viditelných vztahů.  

Poznámka: Podřízené OSS, popř. MÚ, mají možnost si viditelné vztahy definované z nadřízených 
organizačních úrovní dále omezit dle vlastních potřeb. 
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Rozpočtové klasifikace EDS/SMVS (Akce) a Druhové třídění nelze v rámci viditelných vztahů omezovat. 

Toto nastavení je vhodné provést ještě před zahájením rozpočtových prací s tím, že je možné ho kdykoli 
v průběhu rozpočtových prací upravovat bez nutnosti restartu procesu. 

Po ukončení školení bude uživatel schopen provádět správu viditelných vztahů na úrovni Kapitoly. 

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Správce rozpočtu Kapitoly) 

1. Spuštění aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“. 

Navigační menu: Rozpočtové klasifikace   Viditelné vztahy – kapitola 

. 

Poznámka: Další možností spuštění aplikace „Viditelné vztahy - kapitola“ je volba „Viditelné 
vztahy - kapitola“ z rozbalovacího tlačítka „Kmenová data“ umístěného v levé horní části aplikace 
„Schválení závazných parametrů na kapitole“ v oblasti s funkčními tlačítky. 

Obrázek 26: Rozbalovací tlačítko „Kmenová data“ v aplikaci „Schválení závazných parametrů 
na kapitole“ v oblasti s funkčními tlačítky 

  

2. Zobrazí se vstupní obrazovka pro zadání vstupních parametrů, pro které chce uživatel viditelné 
vztahy nastavovat. 

Obrázek 27: Vstupní parametry aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“ 

  

Poznámka: Vždy je možné mít pro přípravu rozpočtu na každý rok odlišné nastavení viditelných 
vztahů. 

3. Uživatel zadá požadovaný rok v poli „Rok SDR“ a číslo své Kapitoly v poli „Kapitola“ a stiskne 

tlačítko „Změna dat“ . 

4. Výsledek: V samostatném okně se zobrazí aplikace „Údržba viditelných vztahů klasifikací pro 
kapitolu“. V rámci horní lišty má uživatel zobrazen rok SDR a Kapitolu dle nastavených vstupních 
parametrů.  
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Obrázek 28: Údržba viditelných vztahů klasifikací pro kapitolu 

 

Poznámka: Pokud pro daný rok nejsou dosud nastaveny viditelné vztahy, zobrazí se protokol 
s následujícím hlášením: 

Obrázek 29: Nastavení viditelných vztahů  - zobrazení protokolu 

 

Poznámka: Na školicím prostředí jsou pro rok N již viditelné vztahy nastaveny. 

Praktická část 1. „Nastavení viditelných vztahů na úrovni Kapitola“ 

Tabulka 9: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Viditelné vztahy – kapitola Správce rozpočtu Kapitoly 

1. Spuštění aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“. 

Navigační menu: Rozpočtové klasifikace   Viditelné vztahy – kapitola 

. 

2. Zobrazí se vstupní obrazovka pro zadání vstupních parametrů, pro které chce uživatel viditelné 
vztahy nastavovat. 

Obrázek 30: Vstupní parametry aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“ 

 

Poznámka: Vždy je možné mít pro přípravu rozpočtu na každý rok odlišné nastavení viditelných 
vztahů. 

3. Uživatel zadá požadovaný rok v poli „Rok SDR“, číslo své Kapitoly v poli „Kapitola“ a stiskne tlačítko 

„Změna dat“ . 
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4. Výsledek: V samostatném okně se zobrazí aplikace „Údržba viditelných vztahů klasifikací pro 
kapitolu“. V horní liště má uživatel zobrazen rok SDR a Kapitolu dle nastavených vstupních 
parametrů. 

5. Uživatel nastaví viditelné klasifikace v jednotlivých tabulkách příslušných dimenzí Identifikace koruny 
– tedy Zdroj, PVS prvek a Odvětvové třídění (viz Tabulka 10). 

Tabulka 10: Nastavení viditelných vztahů na kapitole 

Zdroj PVS prvek Odvětvové třídění 

1100000 101001* 256* 

1103600 103* 258* 

1503600 501* 221* 

 502* 621* 

 

Obrázek 31: Údržba viditelných vztahů klasifikací pro kapitolu 

 

6. Uživatel v každé tabulce použije tlačítko „Přidání řádky“  nebo „Vložení řádky“ 

, do které následně zadá klasifikaci rozpočtu, kterou chce povolit/vyloučit pro rozpis 
rozpočtu Kapitoly v rámci viditelných vztahů Kapitoly. Kromě manuálního zadávání rozpočtových 
klasifikací může uživatel využít možnosti jejich vyhledávání prostřednictvím ikony vpravo na konci 

vstupní buňky .  

Obrázek 32: Vstupní parametry aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“ 

 

Poznámka: V rámci nastavení viditelných vztahů může uživatel používat zástupné znaky * 
(nahrazuje libovolný počet znaků) a + (nahrazuje právě jeden znak na dané pozici). Při přidání nové 
řádky se implicitně přednastaví znak *. Jakmile uživatel zadá klasifikaci rozpočtu o nekompletní 
délce, po uložení viditelných vztahů dojde k automatickému doplnění o znak * zprava. Např. plná 
délka dimenze „Zdroj“ je 7 znaků. Pokud uživatel zadá do buňky identifikaci zdroje pouze 5 znaků 
(např. 15037), bude takto zadaná hodnota po uložení vypadat takto 15037*. 
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7. Po zadání viditelných vztahů uživatel provede kontrolu, zda všechny zadané hodnoty jsou po 

formální stránce správně, prostřednictvím tlačítka „Kontrola dat“ . Kontrolují se např. 
zadání nepovolených znaků nebo existence nastavených hodnot viditelných vztahů v číselnících 
daných rozpočtových klasifikací. 

8. V případě úspěšné kontroly obdrží uživatel následující hlášení, že kontrola proběhla v pořádku (viz 
Obrázek 33). 

Obrázek 33: Zobrazení protokolu o úspěšné kontrole 

 

9. Uživatel si může zobrazit (a případně vyexportovat do MS Excel) viditelné vztahy v detailu nejnižších 
úrovní klasifikací rozpočtu, které jsou úrovní Kapitola k rozpisu rozpočtu skutečně povoleny. K tomu 

použije tlačítko „Viditelné kombinace“ . 

10. Výsledek: Zobrazí se obrazovka „Viditelné kombinace“ s výpisem nejnižších úrovní rozpočtových 
klasifikací, které jsou v rámci aktuálního nastavení viditelných vztahů na Kapitole pro rozpis rozpočtu 
povoleny. 

Obrázek 34: Obrazovka „Viditelné kombinace“ 

 

11. Uživatel stiskne tlačítko „Uložit“  pro uložení všech změn v nastavení viditelných vztahů. 

Poznámka: Na podřízených úrovních MÚ a OSS je možné viditelné vztahy definované z úrovně 
Kapitola ještě dodatečně omezovat (nikdy však rozšiřovat). 

Praktická část 2. „Nastavení viditelných vztahů kopií z předchozího 
roku SDR“ 

Aby nemusel uživatel pro každý nový rok SDR definovat viditelné vztahy Kapitoly od začátku, je možné si 
nechat přenést do vybraného roku SDR viditelné vztahy nastavené v předchozím roce SDR. 
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1. Spuštění aplikace „Viditelné vztahy – kapitola“: 

Navigační menu: Rozpočtové klasifikace   Viditelné vztahy – kapitola 

. 

2. Na vstupní obrazovce uživatel vyplní číslo své Kapitoly, zadá „Rok SDR“, do kterého chce kopírovat 
viditelné vztahy z předchozího roku (v tomto případě rok SDR+1 nebo SDR+2), a stiskne tlačítko 

„Změna dat“ . 

3. Pokud pro daný rok nejsou dosud nastaveny viditelné vztahy, zobrazí se protokol s hlášením: 

Obrázek 35: Nastavení viditelných vztahů  - zobrazení protokolu 

 

4. Uživatel stiskne tlačítko „Z předchozího roku SDR“ . 

Zobrazí se dialogové okno, zda si uživatel přeje skutečně zkopírovat data z předchozího roku SDR. 

Obrázek 36: Dialogové okno „Potvrzení“ 

 

5. Uživatel své rozhodnutí potvrdí stisknutím tlačítka „Ano“ . 

6. Po přenesení viditelných vztahů z předchozího roku SDR si uživatel opět zkontroluje přenesená data 

přes tlačítko „Kontrola dat“  a ověří povolené viditelné vztahy přes tlačítko „Viditelné 

kombinace“ . 

7. Pokud je vše v pořádku, definované viditelné vztahy přenesené z předešlého roku SDR odpovídají 

aktuální potřebě Kapitoly pro rozpis rozpočtu, uživatel stiskne tlačítko „Uložit“ . 

3.3 Závazné parametry na úrovni Kapitola/MÚ 

Tabulka 11: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Detailizace závazných parametrů na Kapitole, Reporty Referent Kapitoly 

Schválení závazných parametrů na Kapitole, Reporty Správce rozpočtu Kapitoly 
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Předpokladem pro zahájení detailizace limitů závazných parametrů na podřízené organizační jednotky 
Referentem Kapitoly je, že Kapitola obdržela závazné parametry z úrovně MF-11. 

Po ukončení školení bude uživatel schopen: 

 Detailizovat limity závazných parametrů, které Kapitola obdržela z úrovně MF-11 na 
podřízené organizační jednotky. 

 Schválit a odeslat detailizované limity závazných parametrů na podřízené organizační 
jednotky. 

 Pracovat s reporty nad daty hlavního procesu RISPR (cesta shora dolů). 

3.3.1 Detailizace limitů závazných parametrů na podřízená Finanční 
místa 

  
Obrázek 37: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 
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Tabulka 12: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Detailizace závazných parametrů na kapitole Referent Kapitoly 

Poté, co Kapitola obdržela limity závazných parametrů z úrovně MF-11 (hlavní proces Kapitoly se 
nachází ve stavu „18 – ZP schválené MF pro kapitolu“), Referenti Kapitoly mohou začít detailizovat 
limity závazných parametrů na podřízená Finanční místa Kapitoly v aplikaci „Detailizace závazných 
parametrů na kapitole“. 

Jinými slovy náplní tohoto procesu je rozdělit limity závazných parametrů, které Kapitola obdržela 
z úrovně MF-11, k rozpisu mezi svá podřízená Finanční místa, a to jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů ve všech 3 letech připravovaného střednědobého rozpočtu. Kapitola může při detailizaci limitů 
výdajových závazných parametrů jednotlivým Finančním místům určit, v jaké výši mají provést rozpis 
rozpočtu v části RISPR a v jaké výši rozpis rozpočtu programového financování v části EDS/SMVS (viz 
dále) s tím, že toto rozdělení je nepovinné. 

Poznámka: V tomto případě existují tři možnosti: 

1. Referent Kapitoly přerozdělí jednotlivým podřízeným finančím místům limity závazných parametrů 
mezi část RISPR a část EDS/SMVS s tím, že ponechá finančním místům možnost toto přerozdělení 
změnit.  

2. Referent Kapitoly přerozdělí jednotlivým podřízeným finančím místům limity závazných parametrů 
mezi část RISPR a část EDS/SMVS s tím, že Finanční místa mají zakázáno přerozdělení mezi část 
RISPR a část EDS/SMVS měnit (Správce rozpočtu Kapitoly má k dispozici tlačítko „Zakázat 

přerozdělení“ ).  

3. Kapitola ponechá přerozdělení mezi část RISPR a část EDS/SMVS na podřízených finančních 
místech.  

Stejné možnosti jako Kapitola má i Meziúroveň.  

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Referent Kapitoly) 
 
1. Spuštění aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Detailizace závazných parametrů na kapitole 

 

Obrázek 38: Spuštění aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ z Portálu 
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2. Uživateli se zobrazí dialogové okno pro výběr kontextu, se kterým bude aplikace spuštěna. Jinými 
slovy jde o výběr rozpočtového roku a fáze, ve kterých chce uživatel zadávat limity závazných 
parametrů pro podřízená Finanční místa Kapitoly. 

Obrázek 39: Výběr kontextu pro spuštění aplikace 

 

3. Uživatel vybere požadovaný řádek a stiskne tlačítko „OK“ .  

4. Zobrazí se okno aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“. 

Obrázek 40: Aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ 
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Obrázek 41: Struktura aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ 

 

V horní části okna aplikace se nacházejí funkční tlačítka pro práci s daty a kontextový řádek 
s informacemi o rozpočtovém roce, fázi, aktuálním běhu, finančním místě a jméně, čísle a roli 
uživatele. Za těmito informacemi se pak zobrazuje informace o statusu Kapitoly. 

V případě, že byl naplánován restart, popř. byl tento restart již zahájen, zobrazí se na dalším řádku 
červený text upozorňující na restart s tím, že organizační jednotka, která do restartu není zahrnuta, 
má tuto informaci v rámci červeného textu uvedenu. 

Zeleným textem jsou pak indikovány stavy průběhu přípravy rozpočtu z pohledu Kapitoly.  

V pravé horní části obrazovky jsou pak umístěna tlačítka „+“ , „-“ , která slouží ke 

zmenšení/zvětšení textu v okně aplikace, a tlačítko , které umožňuje maximalizovat spodní 
rozpisovou tabulku. Pomocí tlačítka „Ukončit“ lze korektně uzavřít okno aplikace. 

 

Zadávání hodnot závazných parametrů tzv. delta principem: 

Zadávání hodnot závazných parametrů probíhá v každém běhu fáze formou přírůstků/úbytků (delt) 
k sumě hodnot ve všech předchozích ukončených bězích dané fáze. 

V jednotlivých bězích fáze budou tedy uživatelé zadávat hodnoty závazných parametrů formou 
přírůstků/úbytků (resp. delta částek) tak, aby jejich celková suma přes všechny běhy dávala 
požadovanou (resp. cílovou) absolutní hodnotu. 

Všechny sloupce v rozpisových formulářích systému RISPR se člení na 3 části: 

1. Začátek běhu – obsahuje vždy sumu hodnot za všechny předchozí ukončené běhy (tuto část 
nelze nikdy editovat, protože je zafixována v rámci jednotlivých ukončených běhů). V 1. běhu 
fáze může být „Začátek běhu“ nulový, pokud daná fáze nenavazuje na jinou fázi, tedy pokud 
je 0. běh této fáze prázdný (resp. nejsou do něj převzata výchozí data z jiné fáze, na kterou 
tato fáze navazuje). 

 

Kontrolní report zobrazující částky ZP přijaté k rozpisu a stav 

detailizace ZP pro podřízené org. jednotky 

Oblast filtrace rozpisové tabulky a další funkční tlačítka 

Funkční tlačítka pro práci s daty a kontextový řádek s informací 

o letech rozpočtování, aktuálním běhu a číslu referenta 

 

 

 

 

Oblast rozpisové tabulky pro detailizaci hodnot  

závazných parametrů pro podřízené MÚ/OSS 
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2. Změna v běhu – obsahuje vždy hodnotu (deltu) v aktuálním běhu fáze. Tato část slouží 
v rámci aktuálního běhu fáze k zadávání přírůstku/úbytku vůči sumě hodnot v sloupci 
„Začátek běhu“. Část „Změna v běhu“ tedy vždy reprezentuje aktuální běh fáze 
a přírůstky/úbytky (delty) provedené v tomto aktuálním běhu. 

3. Konec běhu – je sumou hodnot v části „Začátek běhu“ a „Změna v běhu“. V této části je tedy 
vždy vidět hodnota platná ke konci aktuálního běhu. 

Poznámka: Zachován je i stávající princip zadávání konečných (absolutních) hodnot, přičemž 
přírůstky/úbytky systém vypočítává automaticky jako rozdíl mezi zadanými konečnými a počátečními 
hodnotami. 

 

V rozpisových tabulkách jsou vždy editovatelné sloupce „Změna v běhu“ i „Konec běhu“. Podle toho, 
do kterého z nich zadá uživatel hodnotu, se online přepočte hodnota v druhém z těchto sloupců na 
správnou hodnotu. Pokud uživatel preferuje zadávání částek formou absolutních hodnot v každém 
běhu fáze, může absolutní hodnoty zadávat do sloupce „Konec běhu“ a automaticky se mu dopočte 
delta ve sloupci „Změna v běhu“. To stejné platí naopak v případě, že uživatel preferuje zadávaní 
hodnot formou delt ve sloupci „Změna v běhu“ – vždy se automaticky dopočte absolutní hodnota ve 
sloupci „Konec běhu. 

Obrázek 42: Oblast kontrolního reportu pro detailizaci závazných parametrů  na Kapitole 

 

Horní tabulka se seznamem a stanovenými limity závazných parametrů z úrovně MF-11 je pouze 
pasivní report, který uživatele informuje, jaké závazné parametry úroveň MF-11 stanovila pro danou 
Kapitolu.  

Pomocí rozbalovacích polí nad kontrolním reportem si může uživatel měnit vzhled kontrolního reportu 
tak, aby byl report pro něho uživatelsky přívětivý (tj. uživatel si může nastavit, které sloupce mají být 
aktuálně zobrazeny a které skryty). 

Obrázek 43: Rozbalovací pole pro úpravu vzhledu kontrolního reportu 
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Defaultně je formulář zobrazen s následujícími sloupci: 

 Rok SDR – jednotlivé roky pro aktuální období přípravy rozpočtu. 

 Částka závazná – částka stanovená na závazném parametru pro Kapitolu z úrovně MF-11. 

 Částka k rozpisu – částka, kterou zbývá rozepsat v rozpisu rozpočtu v rámci vybrané 
pracovní verze (resp. rozdíl mezi částkou závaznou a částkou rozepsanou daným 
Referentem). 

 Každá volba z rozbalovacího menu „Závazná/Rozepsaná“ je dále členěna na 3 dílčí 
sloupce: Začátek běhu, Změna v běhu a Konec běhu (zobrazení těchto sloupců uživatel 
volí pomocí rozbalovacího pole „Začátek/Změna/Konec“). 

Pomocí rozbalovacího pole „Závazná/Rozepsaná“ si může uživatel zobrazit přidělené částky určené 
k rozpisu („Částka závazná“), dále částky, které již rozepsal on sám v rámci aktuálně vybrané 
pracovní verzi („Částka rozepsaná“), anebo částky, které již rozepsali a následně uložili do finální 
verze ostatní Referenti („Částka ost.referentů“). 

Obrázek 44: Rozbalovací pole „Závazná/Rozepsaná“ 

 

Obrázek 45: Rozbalovací pole „Začátek/Změna/Konec“ 

 

V kontrolním reportu je za názvem každého závazného parametru ikona , přes kterou si uživatel 
může zobrazit definici algoritmu vybraného závazného parametru, kterou nastavuje úroveň MF-11. 
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Obrázek 46: Zobrazení definice algoritmu závazného parametru 

 

Obrázek 47: Oblast rozpisové tabulky pro rozdělení limitů závazných parametrů 

 

V aplikaci „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ v oblasti rozpisové tabulky jsou řádky 
tabulky v hierarchickém rozpadu Závazné parametry a pod nimi vždy jednotlivá podřízená Finanční 
místa Kapitoly. Prostřednictvím dvou sloupců RISPR a EDS/SMVS je pak možné podřízeným 
finančním místům určit, kolik v rámci výdajového závazného parametru mají rozepsat v části RISPR 
a kolik v části EDS/SMVS na programové financování. 

Zelenou barvou jsou vždy vyznačeny buňky, které slouží pro rozpis limitů závazných parametrů. 
Ostatní buňky na řádcích se závaznými parametry jsou pouze agregační a sumarizují se v nich limity 
závazného parametru za všechna podřízená Finanční místa. Řádky tabulky, které obsahují 

editovatelné buňky, jsou též označeny ikonou zelené šipky na začátku řádku . 

Uživatel vždy připravuje rozdělení limitů závazných parametrů ve svých soukromých pracovních 
verzích, které si volí v rozbalovacím poli v horní části aplikace v oblasti s funkčními tlačítky. Tyto 
verze si může uživatel libovolně pojmenovávat (viz dále Praktická část 4. „Údržba názvů 
pracovních verzí Referenta Kapitoly“). 
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Obrázek 48: Výběr z privátních pracovních verzí referenta 

 

U každého prvku pracovní verze se mohou zobrazovat 2 sady ikon.  

 Ikona „modrý špendlík“ signalizuje, že daná pracovní verze obsahuje data.  

 Ikony vlajek signalizují význam pracovní verze:  

o Modrá vlajka znamená, že z této verze bylo naposledy kopírováno do finální verze, 
avšak data v této pracovní verzi byla následně změněna uživatelem a tudíž nelze 
zaručit, že jsou shodná jako ve finální verzi.  

o Ikona šachovnicové vlajky signalizuje, že z této pracovní verze bylo naposledy 
kopírováno do finální verze, že tato verze dále nebyla uživatelem měněna a tudíž v tuto 
chvíli obsahuje naprosto stejná data jako finální verze. Takto označená pracovní verze 
tedy zaručuje uživateli, že bude pracovat s naposledy platnými rozpisovými daty. 
V případě, kdy uživatel nemá pracovní verzi označenou vlajkou šachovnice, ale pouze 
modrou vlajkou, může použít pracovní postup „kopie z finální verze do pracovní verze“, 
která mu zajistí kopii aktuálně platných finálních dat do pracovní verze. Po následném 
uložení této pracovní verze do finální dojde k opětovnému označení šachovnicovou 
vlajkou. 

Uživatel rozděluje (detailizuje) limity závazných parametrů výdajových i příjmových. Pro volbu, zda 
chce rozdělovat výdajové nebo příjmové závazné parametry, využívá rozbalovacího pole v horní části 
obrazovky v oblasti s funkčními tlačítky. Uživatel si však může díky volbě „<<Kompletní seznam>>“  

 zobrazit jak příjmové, tak výdajové závazné parametry najednou. Ikona 
„modrého špendlíku“ siganlizuje, že již byla pro dané závazné parametry pořízena data. 

Obrázek 49: Výběr zobrazení příjmových nebo výdajových závazných ukazatelů  

 

Uživatel provádí detailizaci závazných parametrů postupně za jednotlivé roky SDR. Ikona „modrého 
špendlíku“ siganlizuje, že již byla pro daný rok SDR pořízena data. 
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Obrázek 50: Výběr roku SDR 

 

Po změně voleb v těchto rozbalovacích polích (Verze, Příjmy/Výdaje či Roky SDR) je nutné potvrdit 

výběr prostřednictvím tlačítka „Aktualizovat“ , které se zvýrazní červeným 
textem, aby systém uživatele upozornil, že je nutné provést aktualizaci pro potvrzení volby. 

Poté, co si uživatel připraví přerozdělení limitů příjmových či výdajových závazných parametrů 
v jedné ze svých pracovních verzí, musí tuto pracovní verzi uložit do finální verze přes tlačítko        
„Do finální verze“. Pokud nejsou žádná data uložena do finální verze, nelze návrh přerozdělení 
limitů odeslat Správci rozpočtu Kapitoly/MÚ  – tlačítko „Odeslat“ je neaktivní. 

Poznámka: Přerozdělení limitů příjmových a výdajových závazných parametrů je potřeba provést ve 
všech třech letech SDR. 

 

Nastavení tzv. tvrdé/měkké nuly z úrovně MF11 a způsob práce s nimi: 

Správce rozpočtu na úrovni MF-11 má k dispozici funkcionalitu zamknutí vybraných nulových 
závazných parametrů, čili pořízení tzv. tvrdých nul.  Správce rozpočtu MF11 může tímto způsobem 
znemožnit OSS měnit/přerozpočtovat rozpis rozpočtu pořízený v předchozích bězích aktuální fáze. 
Zamknutí nulových závazných parametrů má tedy význam u těch závazných parametrů, které jsou 
v akutálním běhu nulové, tj. v aktuálním běhu nedochází k jejich přírustku či úbytku.  

U takto zamčených nulových hodnot vybraných závazných parametrů je zobrazena ikona zámku 

, a to na všech formulářích (v kontrolním reportu i rozpisové tabulce). 

Nastavení tvrdých nul je hlídáno systémovými kontrolami – tímto je zajištěno, že žádný rozpis 
rozpočtu (včetně rozpisu z EDS/SMVS) v aktuálním běhu fáze nebyl změněn (přerozpočtován) na 
těch dimenzích rozpočtu, které spadají do algoritmů zamknutých závazných parametrů. Uživatel 
může měnit rozpis dotčeného závazného parametru, avšak pouze na úrovni pracovní verze 
(tj. systém uživateli neumožní provést uložení této pracovní verze do finální).  

Správce rozpočtu MF11 má možnost tvrdou nulu kdykoli během procesu detailizace závazných 
parametrů a následné přípravy rozpisu rozpočtu deaktivovat. Pokud Správce rozpočtu MF11 provede 
odemknutí nulového závazného parametru, na kterém byla původně nastaven tvrdá nula, bude na 
tomto závazném parametru nově nastavena tzv. měkká nula. Na takto nastaveném závazném 
parametru může uživatel měnit rozpis rozpočtu/přerozpočtovat, avšak suma pořízených hodnot musí 
odpovídat závazné nule (tj. uživatel může provést změnu rozpisu rozpočtu v rámci daného 
závazného parametru). 
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Obrázek 51: Označení tvrdé nuly v kontrolním reportu a rozpisové tabulce 

 

 

Praktická část 3. „Detailizace limitů závazných parametrů pro 
podřízená Finanční místa a práce s verzemi“ 

Tabulka 13: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Detailizace závazných parametrů na kapitole Referent Kapitoly 

1. Spuštění aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Detailizace závazných parametrů na kapitole 

. 

Obrázek 52: Spuštění aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ z Portálu 
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2. Uživateli se zobrazí dialogové okno pro výběr kontextu, se kterým bude aplikace spuštěna. Jinými 
slovy jde o výběr rozpočtového roku a fáze, ve kterých chce uživatel zadávat limity závazných 
parametrů pro podřízená Finanční místa kapitoly.  

Obrázek 53: Výběr kontextu pro spuštění aplikace 

 

3. Uživatel vybere požadovaný řádek a stiskne tlačítko „OK“ . 

4. Uživatel si zvolí pracovní verzi, ve které chce připravit rozpis limitů závazných parametrů.  

Obrázek 54: Výběr pracovní verze 

 

5. Uživatel stiskne tlačítko „Aktualizovat“  pro potvrzení volby pracovní verze. 

6. Uživateli může pomocí volby z rozbalovacího menu „Kopie parametrů“ provést kopii dat - mezi roky 
SDR, mezi svými pracovními verzemi a mezi svoji finální a vybranou pracovní verzí. Dále má uživatel 
možnost zkopírovat data z finální verze jiného Referenta. Všechna takto zkopírovaná data lze 
následně upravit dle potřeby.  

Obrázek 55: Volba kopie ZP z finální verze jiného Referenta 
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Obrázek 56: Vybrání Referenta k převzetí dat 

 

Typ kopie: 

a) S přepsáním – přepíše data hodnotami jiného Referenta; 

b) S doplněním – hodnoty jiného Referenta budou přičteny k hodnotám uživatele. 

7. Uživatel připraví rozpis limitů závazných parametrů (výdajových i příjmových) ve vybrané pracovní 

verzi pro všechny 3 roky SDR a stiskne tlačítko „Uložit“ . Tlačítko „Uložit“ se 

vždy zvýrazní červeným textem  v případě, kdy uživatel změní hodnoty rozpisu 
limitů závazných parametrů v rozpisové tabulce, ale zatím je neuloží. Uživatel je tak systémem 
upozorněn, aby změny v datech uložil a nedošlo tak k jejich ztrátě. 

Poznámka: Cílem je, aby Kapitola rozdělila mezi své podřízené organizační jednotky veškeré přijaté 
závazné parametry v plné výši.  

8. Uživatel uloží vybranou pracovní verzi do finální verze prostřednictvím tlačítka „Do finální verze“ 

  v oblasti funkčních tlačítek. Uživatel obdrží systémové hlášení, zda kopie dat 
do finální verze proběhla úspěšně, popřípadě obdrží chybové nebo varovné hlášení, že data neprošla 
systémovými kontrolami. 

Zobrazí se dialogové okno „Protokol akce“ o úspěšném dokončení operace. Tímto krokem nyní 
hlavní proces Kapitoly vstoupil do stavu „17 - ZP pořízené na kapitole“. 

Obrázek 57: Zobrazení protokolu 

 

Poznámka: Tlačítkem „Do finální verze“ uživatel vždy ukládá jak příjmy, tak výdaje za všechny 
3 roky SDR bez ohledu na volbu v rozbalovacím poli Příjmy/Výdaje a Rok SDR. Pokud uživatel 
obdrží v rámci protokolu chybové hlášení (červená ikona), data nemohla být uložena. V případě 
varovného hlášení (žlutá ikona) uživatel obdrží pouze upozornění, že něco není zcela v pořádku, 
přesto však byla data úspěšně uložena. 

9. Uživatel stiskne tlačítko „Zavřít“ . 
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10. Po úspěšném uložení pracovní verze do finální je v systému zobrazena ikona šachovnicového 
praporku u té pracovní verze, ze které byla provedena kopie dat do finální verze, a dále u finální 
verze Referenta. Poté, co proběhlo uložení dat do finální verze, je možné data z této finální verze 
odeslat ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. 

Obrázek 58: Příznaky u pracovní a finální verze 

 

Poznámka: Aby mohl uživatel odeslat data z finální verze ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly, 
musí být u finální verze i aktuálně zobrazené pracovní verze ikona šachovnicového praporku. 
Uložením pracovní verze do finální verze se dostává hlavní proces Kapitoly v aktuálním běhu dané 
fáze do stavu „17 - ZP pořízené na kapitole“. 

11. Tlačítko „Odeslat“  je nyní aktivní. Uživatel tedy provede odeslání dat.  

12. Zobrazí se dialogové notifikační okno, ve kterém je uživatel dotázán, zda si skutečně přeje odeslat 
data rozpisu limitů závazných parametrů ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. V horní části okna je 
pak zobrazen samotný text notifikace, který bude e-mailem odeslán Správci rozpočtu Kapitoly. 
Uživatel může tento text rozšířit zadáním své poznámky. 

Obrázek 59: Dialogové notifikační okno 

 

13. Uživatel stiskne tlačítko „Ano“ .  

14. Opět se zobrazí dialogové okno „Protokol akce“. 
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Obrázek 60: Zobrazení protokolu 

 

15. Uživatel stiskne tlačítko „Zavřít“ . 

Poznámka: V případě, že by systémové kontroly zjistily při odesílání dat ke schválení Správci 
rozpočtu Kapitoly nějaký nesoulad v datech, protokol by mohl vypadat následovně. 

Obrázek 61: Zobrazení protokolu – varovná hlášení 

 

Výsledek: Tlačítko „Do finální verze“ je neaktivní, text na tlačítku „Odeslat“ se změnil na 
„Odesláno“ a tlačítko je rovněž neaktivní – došlo k odeslání dat Správci rozpočtu Kapitoly a již není 
možné měnit data ve finální verzi nebo znovu odeslat data ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. 
Aktualizace dat a nové odeslání finální verze by bylo možné, pokud by Správce rozpočtu kapitoly 
danému Referentovi data neschválil a vrátil k přepracování či by došlo k restartu z úrovně MF11.  
Odesláním závazných parametrů ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly se aktuální běh hlavního 
procesu Kapitoly v dané fázi posouvá do stavu „16 - ZP ke schválení na kapitole“. 

Obrázek 62: Neaktivní tlačítka „Odesláno“ a „Do finální verze“ 

 

Poznámka: Rozdělení práce na detailizaci limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční místa 
probíhá zcela mimo funkcionalitu RISPR. Je tedy na Správci rozpočtu Kapitoly, aby rozdělil 
a zkoordinoval rozpis jednotlivých limitů závazných parametrů, které Kapitola obdržela z úrovně MF-
11 mezi jednotlivé Referenty Kapitoly – např. tak, že jeden Referent Kapitoly má provést kompletní 
detailizaci limitů výdajových závazných parametrů, druhý Referent Kapitoly zase detailizaci limitů 
příjmových závazných parametrů. Stejně tak je možné rozdělit práci po jednotlivých závazných 
parametrech nebo podřízených Finančních místech. 
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Praktická část 4. „Údržba názvů pracovních verzí Referenta Kapitoly“ 

Každý Referent Kapitoly má v aplikaci „Detailizace závazných parametrů na kapitole“ možnost 
připravovat detailizaci limitů závazných parametrů v pěti privátních pracovních verzích (pro každý běh 
dané fáze má Referent Kapitoly k dispozici odlišných pět pracovních verzí). Tyto pracovní verze si může 
každý Referent Kapitoly libovolně pojmenovávat pro lepší přehlednost a svou orientaci. 

Tabulka 14: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Detailizace závazných parametrů na kapitole 

Pracovní verze 

Referent OSS 

1. Spuštění aplikace „Pracovní verze“ z aplikace „Detailizace závazných parametrů na kapitole“. 

2. Uživatel pomocí rozbalovacího výběrového menu „Kmenová data“  v aplikaci 
„Detailizace závazných parametrů na kapitole“ vybere možnost „Pracovní verze“. 

Obrázek 63: Spuštění aplikace „Pracovní verze“ z aplikace „Detailizace závazných parametrů 
na kapitole“ 

 

3. Zobrazí se obrazovka „Editace pracovních verzí“. Aplikace slouží k pojmenování pracovních verzí 
Referenta pro jeho lepší orientaci v systému. Tento krok není povinný a záleží pouze na daném 
uživateli, zda si své pracovní verze bude pojmenovávat např. z věcného hlediska. 
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Obrázek 64: Aplikace „Pracovní verze“ 

  

Poznámka: Název finální verze přejmenovat nelze, pole jsou needitovatelná (šedivé podbarvení). 

4. Uživatel aktivně označí řádek s vybranou pracovní verzí, které chce změnit název, v dolní tabulce 
„Popis“ zadá nový krátký a dlouhý popis a použije tlačítko „Uložit“. 

Obrázek 65: Editace názvu vybrané pracovní verze 

 

5. Po uzavření obrazovky „Editace pracovních verzí“ červeným křížkem vpravo nahoře, je třeba 
provést aktualizaci prostřednictvím tlačítka „Aktualizovat“. 

6. Výsledek: Dojde k přejmenování pracovní verze v rozbalovacím poli s verzemi v aplikaci 
„Detailizace závazných parametrů na kapitole“. Tato změna se však zobrazí až po stisku tlačítka 
„Aktualizovat“. 
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Obrázek 66: Změněný název pracovní verze v aplikaci „Detailizace závazných parametrů na 
kapitole“ 

   

 

3.3.2 Schvalování a odesílání limitů ZP na podřízená Finanční místa 

Obrázek 67: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 
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Tabulka 15: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schválení závazných parametrů na kapitole Správce rozpočtu Kapitoly 

Tato kapitola popisuje postup při schvalování detailizovaných limitů závazných parametrů pro podřízená 
Finanční místa Správcem rozpočtu Kapitoly a jejich odeslání k rozpisu na příslušná FM. Předpokladem 
tohoto kroku jsou rozdělené limity příjmových a výdajových závazných parametrů pro podřízená FM od 
Referentů Kapitoly a jejich odeslání ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. Hlavní proces Kapitoly se 
tedy nachází ve stavu „16 – ZP ke schválení na kapitole“. 

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Správce rozpočtu Kapitoly) 

1. Spuštění aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Schválení závazných parametrů na kapitole 

 

Obrázek 68: Spuštění aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“ z Portálu 

 

Uživateli se zobrazí dialogové okno pro výběr kontextu, se kterým bude aplikace spuštěna. Jinými 
slovy jde o výběr rozpočtového roku a fáze, ve které chce uživatel schvalovat limity závazných 
parametrů pro podřízená Finanční místa a odesílat je k rozpisu.  

Obrázek 69: Výběr kontextu pro spuštění aplikace 

 

2. Uživatel vybere požadovanou fázi a stiskne tlačítko „OK“ .  
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3. Zobrazí se obrazovka „Schválení závazných parametrů na kapitole“. 

Obrázek 70: Aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“ 

 

V aplikaci „Schválení závazných parametrů na kapitole“ nelze editovat limity závazných 
parametrů, které připravili a odeslali Referenti Kapitoly ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. 
Aplikace primárně slouží pouze ke kontrole limitů,závazných parametrů které Správce rozpočtu 
Kapitoly obdržel od Referentů Kapitoly, a jejich následnému odeslání k rozpisu na podřízená Finanční 
místa, případně k neschválení a vrácení Referentovi/Referentům k přepracování.  

Uživatel kontroluje data jednotlivých Referentů prostřednictvím přepínání hodnot v rozbalovacím poli 
„Referent“. V tomto rozbalovacím poli uživatel vždy vidí seznam Referentů, od kterých obdržel 
připravené limity závazných parametrů pro podřízená Finanční místa ke schválení. Uživatel tak může 
nahlížet na celková data, která obdtžel od všech Referentů prostřednictvím volby „Kompletní 

seznam” , nebo kontrolovat data jednotlivých Referentů Kapitoly 
prostřednictvím volby jednotlivých Referentů v seznamu. 

Obrázek 71: Výběr Referentů v aplikaci „Schválení závazných parametrů na kapitole“ 

 

Uživatel může rozpisy limitů závazných parametrů od jednotlivých Referentů neschválit a vrátit jim je 
k přepracování. K tomuto kroku opět využívá volby v rozbalovacím poli „Referent“ a následné 

stisknutí tlačítka „Neschválit referenta“ . V případě volby hodnoty 

„Kompletní seznam”  a stisknutí tlačítka „Neschválit referenta” vrací 
uživatel rozpis všem Referentům v seznamu, tedy všem Referentům, kteří poslali své návrhy rozpisu 
limitů závazných parametrů ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly, k přepracování. Touto operací 
jsou vymazány připravené rozpisy limitů závazných poarametrů dotyčných Referentů ze stavů 
16 a 17 hlavního procesu a tito Referenti budou muset opravit rozpis ve své vybrané pracovní verzi, 
znovu jej uložit do finální verze a opět odeslat ke schválení Správci rozpočtu Kapitoly. 

Jakmile jsou rozpisy limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční místa od všech Referentů 
v pořádku u Správce rozpočtu Kapitoly, může uživatel stisknout tlačítko 
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„Schválit a odeslat” , čímž odešle limity závazných parametrů k rozpisu na 
podřízená Finanční místa. Tato operace probíhá vždy se všemi daty, které Správce rozpočtu Kapitoly 
obdržel od všech podřízených Referentů, bez ohledu na aktuálně vybrané Referenty v rozbalovacím 

poli „Referent” . 

Napravo od rozbalovacího pole „Referent“ je zobrazena ikona „panáčka“ , která poskytuje 
detailnější informace o vybraném Referentovi Kapitoly (ikona panáčka se zobrazuje pouze v případě, 
že je v rozbalovacím poli vybrán pouze jeden Referent): 

 telefonní číslo referenta; 

 e-mailovou adresu referenta; 

 kompletní seznam plánovaných míst, ke kterým má daný referent oprávnění; 

 informace o tom, zda oprávnění k plánovanému místu vyplývá z trvalého přiřazení uživatele 
k plánovanému místu nebo z titulu zastupování třetí osoby. V případě zastupování je pak 
možné najít i informaci, koho daný uživatel aktuálně zastupuje. 

Obrázek 72: Zobrazení detailnějších informací o Referentovi Kapitoly 

 

Obrázek 73: Zobrazení detailnějších informací o Referentovi Kapitoly - II 

 

Poznámka: Operacemi „Schválení a odeslání“ a „Neschválení referenta“ jsou vždy odeslány či 
neschváleny současně příjmové i výdajové závazné parametry ve všech letech SDR – nelze je 
odeslat či neschválit odděleně. Stejně tak nelze selektivně schválit a odeslat či neschválit rozpisy 
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limitů závazných parametrů pouze pro vybraná Finanční místa. Tyto operace vždy pracují s daty 

všech finančních míst, které jsou označeny ikonou zelené šipky  na začátku řádků v rozpisové 
tabulce s rozpisem limitů závazných parametrů. 

Obrázek 74: Označení finančních míst, kterým nebyly dosud odeslány závazné parametry 
k rozpisu 

 

Jinými slovy zelenou šipkou jsou označena ta Finanční místa, kterým lze v aktuální chvíli na úrovni 
Kapitoly měnit limity závazných parametrů, protože se v jejich případě ještě nedostal hlavní proces 
přípravy rozpočtu v aktuálním běhu fáze do stavu, kdy již závazné parametry pro tato Finanční místa 
nelze měnit (tj. okamžikem odeslání limitů závazných parametrů z Kapitoly na tato Finanční místa). 

Správce rozpočtu Kapitoly má možnost před tím, než odešle limity závazných parametrů k rozpisu na 
podřízená fnanční místa, povolit či zakázat dodatečné přerozdělování limitů výdajových závazných 
parametrů mezi RISPR a EDS/SMVS na úrovni OSS. Pokud si tedy nepřeje, aby podřízené OSS 
mohly přerozdělit poměr mezi výdajovými limity na straně RISPR a EDS/SMVS, které stanovila 
Kapitola, stiskne před odesláním limitů závazných parametrů na podřízená Finanční místa tlačítko 

„Zakázat přerozdělení“ . 

Výchozí nastavení je takové, že přerozdělení na úrovni OSS je povoleno, což indikuje příznak v horní 
části obrazovky (viz následující obrázek). Nastavení se vztahuje vždy ke všem podřízeným OSS 
Kapitoly. 

Obrázek 75: Příznak povolení přerozdělení RISPR a EDS/SMVS na úrovni OSS 

 

Poznámka: Kapitola může navrhnout rozdělení limitů výdajových závazných parametrů mezi částí 
RISPR a částí EDS/SMVS pro svá podřízená Finanční místa a přitom „nezakázat“ dodatečné 
přerozdělení těchto limitů na úrovni OSS.  

Praktická část 5. „Schválení a odeslání závazných parametrů na 
podřízená Finanční místa“ 

Tabulka 16: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schválení závazných parametrů na kapitole Správce rozpočtu Kapitoly 

1. Spuštění aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Schválení závazných parametrů na kapitole 

 . 
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Obrázek 76: Spuštění aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“ z Portálu 

 

2. Uživateli se zobrazí dialogové okno pro výběr kontextu, se kterým bude aplikace spuštěna. Jinými 
slovy jde o výběr rozpočtového roku a fáze, ve které chce uživatel schvalovat limity závazných 
parametrů pro podřízená Finanční místa a odesílat je k rozpisu.  

Obrázek 77: Výběr kontextu pro spuštění aplikace 

 

3. Uživatel vybere požadovaný řádek a stiskne tlačítko „OK“ .  

4. Data závazných parametrů pro jednotlivá Finanční místa, která Správce rozpočtu Kapitoly obdržel od 
podřízených Referentů Kapitoly, jsou v pořádku a připravena k odeslání. Uživatel stiskne tlačítko 

„Schválit a odeslat“ .  

Obrázek 78: Tlačítko „Schválit a odeslat“ 

 

5. Zobrazí se dialogové notifikační okno s dotazem, zda si uživatel skutečně přeje odeslat rozpis 
závazných parametrů na podřízené organizační úrovně. V horní části okna je pak zobrazen samotný 
text notifikace, který bude e-mailem odeslán vybraným příjemcům. Uživatel může tento text rozšířit 
zadáním své poznámky. 
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Obrázek 79: Dialogové notifikační okno 

  

6. Uživatel stiskne tlačítko „Ano“ . 

7. Zobrazí se dialogové okno „Protokol akce“ s výsledkem provedené operace, s případnými 
chybovými či varovnými hláškami systémových kontrol v rámci operace „Schválení a odeslání“. 

Obrázek 80: Zobrazení protokolu 

 

8. Uživatel stiskne tlačítko „Zavřít“ . 

9. Výsledek: Po úspěšném odeslání limitů závazných parametrů k rozpisu na podřízená Finanční místa 
jsou nyní tlačítka „Neschválit referenta“ a „Schválit a odeslat“ neaktivní – nelze již data vrátit 
Referentům Kapitoly  k přepracování, ani znovu odeslat k rozpisu na podřízená Finanční místa. Je 

však aktivní tlačítko „Restartovat“ , kterému bude později věnována 
samostatná kapitola   3.6 Restart hlavního procesu na úrovni Kapitola/MÚ. 
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Obrázek 81: Stav po odeslání závazných parametrů  

 

Odesláním závazných parametrů z úrovně Kapitoly na podřízená Finanční místa se hlavní proces 
v rámci aktuálního běhu fáze dostává do těchto stavů hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR: 

 „15 - ZP schválené kapitolou pro meziúroveň“ v případě, že podřízeným FM je 
meziúroveň (MÚ), 

 „12 - ZP schválené pro OSS“ v případě, že podřízeným FM je přímo organizační složka 
státu (OSS). 
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3.3.3 Reporting nad daty hlavního procesu (cesta shora dolů) 

Obrázek 82: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

Tabulka 17: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Reporty – Kmenová data, Závazné parametry, 
Monitorování procesu 

Správce rozpočtu Kapitoly 

Reporty – Kmenová data, Závazné parametry, 
Monitorování procesu 

Referent Kapitoly 

Tato kapitola obsahuje popis práce s pomocnými reporty na organizační úrovni Kapitola/MÚ v rámci cesty 
shora dolů hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR (tedy v rámci detailizace a distribuce limitů 
závazných parametrů k rozpisu na podřízená Finanční místa Kapitoly). V této souvislosti je možné 
nahlížet i na reporty s výpisy kmenových dat rozpočtových klasifikací Identifikace koruny v RISPR nebo 
sledovat stavy hlavního procesu přípravy rozpočtu Kapitoly/MÚ v RISPR. 

Pod složkou „Reporty“ se na další úrovni portálové navigace nacházejí detailnější podsložky, ve kterých 
jsou dle věcné náplně umístěny jednotlivé reporty pro úroveň Kapitola/MÚ. 
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Z pohledu cesty shora dolů hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR, tedy v rámci detailizace, 
schvalování a odesílání limitů závazných parametrů k rozpisu z Kapitoly na podřízená Finanční místa, 
jsou relevantní tyto složky reportů: 

1) „Kmenová data“ pro ověření číselníků kmenových dat klasifikací rozpočtu spravovaných 
v RISRE a přenesených do RISPR i pro ověření číselníků kmenových dat PVS a ZU 
spravovaných v RISPR. 

2) „Závazné parametry“ pro kontrolu a práci s  daty obdržených limitů závazných parametrů 
z úrovně MF-11 nebo dále detailizovaných pro podřízená FM před i po odeslání k rozpisu na tato 
Finanční místa. 

3) „Monitorování procesů“ pro monitorování stavu hlavního procesu přípravy rozpočtu 
jednotlivých podřízených Finančních míst a Kapitoly jako celku v RISPR. 

Obrázek 83: Složky s pomocnými reporty pro úroveň Kapitola/MÚ – cesta shora dolů hlavního 
procesu 
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Obrázek 84: Reporty ve složce „Kmenová data“ na úrovni Kapitola 

 

Ad a) Reporty nad schválenými kmenovými daty přebíranými z RISRE: 

Výpis číselníku rozpočtových položek 

- pro ověření aktuálně platného číselníku klasifikace rozpočtu „Druhové třídění“ v RISPR. 

Výpis číselníku paragrafů 

- pro ověření aktuálně platného číselníku klasifikace rozpočtu „Odvětvové třídění“ v RISPR. 

Výpis číselníku zdrojů – příprava 

- pro ověření aktuálně platného číselníku klasifikace rozpočtu „Zdrojové třídění“ v RISPR. Report 
lze omezit podle Podkladového, Prostorového a Nástrojového třídění. 

Výpis číselníku akcí 

- pro ověření aktuálně platného číselníku akcí vedených v EDS/SMVS a využitých pro rozpis 
v RISPR. 

Výpis číselníku finančních míst 

- pro ověření správnosti seznamu aktuálně podřízených Finančních míst Kapitoly. 

Ad b) Reporty nad schválenými kmenovými daty, které vznikají v RISPR: 

Výpis číselníku PVS  

- pro zobrazení příjmové a výdajové struktury dané Kapitoly v RISPR. 
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Výpis číselníku ZU  

- pro zobrazení číselníku závazných ukazatelů Kapitoly (resp. schválené struktury specifických 
ukazatelů a průřezových ukazatelů platných pro danou Kapitolu). 

Obrázek 85: Reporty v oblasti „Závazné parametry“ na úrovni Kapitola 

 

Reporty v oblasti „Závazné parametry“: 

KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR 

- přehled limitů všech závazných parametrů, které obdržela Kapitola z úrovně MF-11, a dále 
detailizovaných pro podřízená Finanční místa Kapitoly v jednotlivých letech SDR.  

(Poznámka: V produktivním systému včetně dat závazných parametrů za rok N-1) 

KAP/MÚ – Závazné parametry – pracovní verze (pouze pro TU Referent KAP/MÚ) 

- slouží k zobrazení dat dle vybraných dimenzí rozpočtových klasifikací v dané pracovní verzi. 

KAP/MÚ – Závazné parametry – vývoj v rámci fáze 

- přehled limitů všech závazných parametrů, které obdržela Kapitola z úrovně MF-11 ve všech 
předchozích ukončených bězích vybrané fáze a dále detailizovaných pro podřízená Finanční 
místa Kapitoly v jednotlivých letech SDR. Report obsahuje přehled limitů závazných parametrů 
Kapitoly i v aktuálním běhu fáze. 

KAP/MÚ – Korekce závazných parametrů 

- prostřednictvím tohoto reportu mohou uživatelé Kapitoly sledovat vývoj přidělených limitů 
závazných parametrů mezi aktuálním a předchozím (tj. posledním ukončeným) během vybrané 
fáze přípravy rozpočtu včetně případných tzv. korekcí limitů závazných parametrů způsobených 
změnami algoritmů závazných parametrů na úrovni MF-11 mezi jednotlivými běhy fáze (více 
kapitola 3.7 – Restart hlavního procesu z úrovně MF-11). 

KAP/MÚ – Závazné parametry – porovnání dvou fází/běhů 

- tento report slouží k porovnání závazných parametrů mezi dvěma libovolně zvolenými běhy 
v rámci fáze či mezi fázemi. 
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KAP/MÚ – Závazné parametry – příznak tvrdá/měkká nula 

- tento report slouží pro ověření nastavení tvrdé či měkké nuly z úrovně MF-11 u jednotlivých 
závazných parametrů dané fáze. 

Obrázek 86: Reporty v oblasti „Monitorování procesů“ na úrovni Kapitola 

 

Reporty v oblasti „Monitorování procesů“: 

KAP/MÚ – Procentuální stav rozpisu 

- prostřednictvím této sestavy je možné sledovat stav rozpisu jednotlivých limitů závazných 
parametrů stanovených pro Kapitolu a na jí podřízená Finanční místa (tedy porovnání limitů 
závazných parametrů a rozpisu těchto limitů v rámci celé Kapitoly i na jednotlivých podřízených 
Finančních místech). 

KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly/MÚ 

- pomocí tohoto reportu je možné sledovat stav hlavního procesu dané Kapitoly a jí podřízených 
Finančních míst (tj. v jakém stavu hlavního procesu se jednotlivá podřízená Finanční místa 
Kapitoly aktuálně nacházejí). 

 

3.3.3.1 Práce s reporty v RISPR obecně 

Následující příklad je pouze ilustrativní a slouží k obecnému úvodu do problematiky reportingu 
v RISPR. 

Příklad je demonstrován na úrovni OSS, princip práce s reporty je však na ostatních organizačních 
úrovních prakticky shodný. 

Reporty RISPR jsou umístěny na Portále IISSP ve složce „Příprava rozpočtu“ →  “Reporty” a několika 
podsložkách, které logicky vymezují reporty dle věcné náplně. Tyto jsou umístěny v levé části Portálu 
IISSP v oblasti tzv. vertikální navigace. 
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Obrázek 87: Vertikální portálová navigace pro oblast „Reporty“ 

 

Poznámka: Na úrovni OSS a Meziúrovni není k dispozici podsložka „Platy a OPPP“. 

Obsah jednotlivých složek – samotné reporty – jsou pak při vstupu do konkrétní složky umístěny  ve 
stromové struktuře v levé části Portálu IISSP. 

Obrázek 88: Stromová struktura vertikální portálové navigace pro oblast „Reporty“ 

 

Poznámka: Každému uživateli jsou zpřístupněny pouze ty složky a reporty, na které má oprávnění. 

Při spuštění reportu se zobrazí vstupní obrazovka pro zadání základních vstupních parametrů reportu 
(parametry, s jakým kontextem se má report spustit). Vyplnění parametrů označených symbolem * je 
povinné. 
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Obrázek 89: Zadání vstupních parametrů reportu 

 

V jednotlivých polích pro zadání vstupních parametrů jsou většinou předvyplněny určité výchozí hodnoty. 
Např. v poli „Rozpočtový rok” je vždy předvyplněn aktuální rozpočtový rok, na který je připravován 
rozpočet. V případě, že vstupním parametrem bude Kapitola, bude předvyplněnou hodnotou číslo 
Kapitoly, na kterou má daný uživatel oprávnění. 

Uživatel může hodnoty vstupního parametru zadávat manuálně prostřednictvím přímé editace buňky, 

nebo k tomu využije pomocný seznam hodnot daného parametru, který si zobrazí stisknutím ikony  na 
konci buňky vstupního parametru. 

Obrázek 90: Zobrazení seznamu hodnot pro „Rozpočtový rok“ 

 

 

V případě, že uživatel zadá chybné vstupní hodnoty, zobrazí systém chybové hlášení a report se 
nezobrazí. 
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Obrázek 91: Upozornění na chybně zadané hodnoty 

 

Po zadání vstupních parametrů a spuštění reportu se zobrazí aplikace reportu ve struktuře společné pro 
většinu reportů v  RISPR.  

Obrázek 92:  Aplikace reportu – společná šablona pro většinu reportů v RISPR 
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Obrázek 93: Oblast volitelné filtrace reportovaných dat 

 

V oblasti volitelné filtrace má uživatel k dispozici pole, kde si může navolit filtr hodnot, za které se mají 
zobrazit data v reportu. U některých polí je možné podle logiky reportu vybírat pomocí klávesy Ctrl 
nesouvislý výběr více hodnot současně (tzv. list-box), u jiných vždy právě jednu hodnotu (tzv. combo-
box). 

Obrázek 94: Ukázka filtračního list-boxu „Seskupení položek“ 

 

Při selektivním výběru (viz předchozí obrázek) se využívá současně tlačítka „Ctrl“ a levého tlačítka myši. 
V případě plného výčtu se současně použije šipka     (tlačítko „Shift“) a levé tlačítko myši.  

Obrázek 95: Ukázka filtračního combo-boxu „Stav“ 

 

Poznámka: V reportech s detailním rozpisem rozpočtu je v tlačítkové oblasti patrné, který režim je 
aktuálně vybrán (resp. které tlačítko je právě aktivní). Vybrané tlačítko je vždy označeno modrým svislým 
proužkem na levé straně tlačítka. 
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Obrázek 96: Zvýraznění aktivních tlačítek 

 

Obrázek 97: Oblast funkčních tlačítek pro práci s reportem 

 

V oblasti s funkčními tlačítky může uživatel využít např. funkcionality exportu reportovaných dat do MS 
Excel nebo do PDF souboru. Dále má možnost si dodatečně upravovat hodnoty vstupního filtru a volit 
řády zobrazení dat (Kč / tis. Kč / mil. Kč). 

Obrázek 98: Oblast samotného reportu s daty 
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V oblasti reportu jsou zobrazeny hodnoty sledovaného ukazatele z pohledu různých dimenzí, 
prostřednictvím kterých lze na tyto hodnoty nahlížet, aby měly určitou vypovídací schopnost.  

Ukazatelem může být např. částka závazného parametru, na který nahlížíme z pohledu časové dimenze 
a dimenze Identifikace koruny – tedy v ukázkovém případě z pohledu jednotlivých let SDR, paragrafů, 
PVS (sloupce) a současně z pohledu jednotlivých rozpočtových položek (řádky).  

V každém reportu lze provádět určité navigační kroky, které uživateli pomohou nastavit report tak, aby co 
nejvíce odpovídal jeho představám a poskytoval informace, které uživatel v danou chvíli potřebuje. Tímto 
navigačním krokem může být např. prohození dimenzí mezi řádky a sloupci. 

Obrázek 99:  Výchozí nastavení rozložení řádků a sloupců v reportu 

 

Obrázek 100: Příklad změny rozložení řádků a sloupců po provedení uživatelské navigace 

 

Tato navigace se provádí pomocí tzv. „Drag and Drop“ metody, neboli „Uchop a Přetáhni“, a to 
pomocí levého tlačítka myši.  
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Uživatelské atributy lze metodou „Drag and Drop“ přesouvat vícero způsoby: 

1. přesunem vybraného atributu na jinou pozici v rámci seznamu uživatelských atributů a dimenzí 
„Sloupce“ či „Řádky“: 

Obrázek 101: Přesun uživatelského atributu do dimenze „Řádky“ tabulky reportu 

 

 

2. uchopením hlavičky sloupce/řádku a následným přesunem na jinou pozici v tabulce reportu: 

Obrázek 102: Přesun sloupce na jinou pozici v rámci tabulky reportu 
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3. uchopením vybraného prvku ze seznamu uživatelských atributů a jeho přesunem do tabulky reportu 
na vybranou pozici (popř. naopak). 

Obrázek 103: Přesun atributu ze seznamu uživatelských atributů do tabulky reportu 

 

Stejnou metodou může uživatel z oblasti reportu odstranit např. nepotřebné informace. V případě 
ukázkového reportu se například rozhodneme odstranit dimenzi PVS. 

Obrázek 104: Upravený vzhled reportu po odstranění dimenze PVS 

 

V případě, že chce uživatel zobrazit pouze určité údaje daného atributu, např. pouze číslo rozpočtové 
položky a nikoli její název, je možné využít nabídky, která se zobrazí po stisknutí pravého tlačítka myši 
nad hlavičkou vybraného atributu v tabulce reportu (viz Obrázek 105). Zde uživatel ukáže myší na 
položku „Vlastnosti“ a v nově rozevřené podnabídce zvolí možnost „Atribut“. 
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Obrázek 105: Nabídka po stisknutí pravého tlačítka myši nad hlavičkou atributu 

 

Následně se otevře okno s možností volby zobrazení daného atributu. Zde může uživatel zvolit, jak se má 
daný atribut zobrazovat – např. pokud zde uživatel vybere možnost „Klíč“, pak se budou v tabulce 
reportu zobrazovat pouze čísla rozpočtových položek, nikoli jejich název. 

Obrázek 106: Možnosti volby zobrazení atributu 

 

Svou volbu uživatel potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. 

Obrázek 107: Tabulka reportu po volbě zobrazení pouze klíče rozpočtových položek 
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Analogicky lze postupovat s kterýmkoli jiným atributem. 

Dále lze tímto způsobem přidat součet hodnot daného atributu, a to ve výběrovém poli „Zobrazení 
výsledků“ volbou „Vždy“. 

Obrázek 108: Zobrazení součtu hodnot daného atributu 

 

Naopak odebrat součtový řádek/sloupec za daný atribut pak lze výběrem možnosti „Nikdy“.  

Volba „S více než jednou hodnotou“ pak sčítá pouze ty řádky/sloupce, kde se vyskytuje více než jedna 
hodnota daného atributu. 

Uživatel může také hodnoty zobrazených atributů filtrovat, a to buď výběrem dané hodnoty v list-boxu 
v oblasti volitelného nastavení reportu (jestliže se zde takový list-box nachází), nebo pomocí nabídky po 
stisknutí pravého tlačítka myši nad hlavičkou daného atributu v tabulce reportu. Zde uživatel ukáže myší 
na položku „Filtr“ a v nově rozevřené podnabídce zvolí možnost „Výběr hodnoty filtru“. 

Obrázek 109: Filtrování hodnot daného atributu 

 

Poté se otevře okno s výběrem hodnot filtru, kde uživatel vybere položky, které chce v tabulce reportu 
zobrazit. Výběr uživatel provádí tak, že v levém seznamu myší označí vybranou položku a následně 
stiskne tlačítko „Přidání“, kterým se daná položka přesune do seznamu hodnot určených k zobrazení 
v tabulce reportu. Označovat lze i více položek najednou, a to klikáním myší za současného držení 
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klávesy „Ctrl“. Případně lze pomocí zaškrtávacího tlačítka „Výběr všech“ označit všechny položky 
najednou a následně myší odznačovat ty položky, které nemají být zobrazeny. 

Obrázek 110: Výběr rozpočtových položek 

 

Po ukončení výběru uživatel své rozhodnutí potvrdí tlačítkem „OK“. Následně se report uspořádá podle 
uživatelem definovaného výběru hodnot daného atributu. Analogicky lze postupovat s kterýmkoli jiným 
atributem. 

Uživatel si může report, který je upravený do podoby, která mu vyhovuje, uložit jako vlastní variantu 

reportu přes tlačítko „Uložit variantu“ . Po jeho stisknutí je uživatel dotázán, zda chce 
report přidat jako novou záložku do lišty oblíbených v prohlížeči. 

Obrázek 111: Tlačítko „Uložit variantu“ v reportu 

 

Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chce uživatel report přidat jako novou záložku do lišty 
oblíbených v prohlížeči. 
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Obrázek 112: Dialogové okno „Uložit variantu“ 

 

 

Uživatel klikne na modře podbarvený řádek s názvem reportu, např. 

. 

Report je následně automaticky spuštěn na nové záložce prohlížeče, ve stejném okně, ve kterém má 
uživatel spuštěn portál. 

Obrázek 113: Spuštění reportu na nové záložce v okně prohlížeče 

 

Uživatel uloží variantu do oblíbených pomocí ikony hvězdy na konci řádku. 

 

Obrázek 114: Uložení varianty do oblíbených v prohlížeči 

 

 

Takto uloženou položku v oblíbených si lze libovolně přejmenovat. 
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Obrázek 115: Přejmenování položky v oblíbených 

 

 

Otevření uložené varianty reportu ze složky oblíbených v prohlížeči 

Uživatel si upravený a uložený report může otevřít následujícím způsobem: 

1. Uživatel si otevře novou záložku v rámci okna prohlížeče s tím, že na první záložce je přihlášen 
v IISSP.  

Obrázek 116: Nová záložka prohlížeče 

 

2. Uživatel vybere uloženou variantu reportu ze seznamu oblíbených položek pomocí ikony hvězdy 

za adresním (URL) řádkem. 

Poznámka: Pokud by uživatel nebyl přihlášen v IISSP, nejprve se mu zobrazí přihlašovací obrazovka do 
IISSP 

Praktická část 6. „Práce s reportem „Výpis číselníku rozpočtových 
položek“ v oblasti Kmenová data“ 

Tabulka 18: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Výpis číselníku rozpočtových položek Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 

1. Spuštění reportu „Výpis číselníku rozpočtových položek“. 

Navigační menu: Příprava SR   Reporty   Kmenová data 

  Výpis číselníku rozpočtových položek  . 
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Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 

Obrázek 117: Vstupní obrazovka reportu „Výpis číselníku rozpočtových položek“ 

 

2. Na vstupní obrazovce je jediný vstupní parametr „Interval platnosti“ (povinný), ve kterém uživatel 
určí, za jaké časové období si přeje zobrazit číselník existujících rozpočtových položek. 

3. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“ . 

4. Zobrazí se report s výpisem kmenových dat rozpočtových položek existujících v RISPR ve vybraném 
časovém období (iniciačně jsou nastaveny pouze platné rozpočtové položky). 

Obrázek 118: Report „Výpis číselníku rozpočtových položek“ 

 

5. V tabulce reportu se uživateli zobrazí výpis všech existujících rozpočtových položek v časovém 
intervalu, který zadal na vstupní obrazovce, včetně dalších atributů rozpočtových položek. 

Poznámka: Informace o platnosti položky je uvedena vždy ve sloupci „Platnost“ (Ano – platná,      
Ne – neplatná). Na školicím prostředí jsou k dispozici pouze platné rozpočtové položky. 

6. Uživatel nastaví filtr reportu pouze na příjmové rozpočtové položky přes combo-box „Příjmy/Výdaje“. 

Obrázek 119: Nastavení filtru reportu pouze na příjmové rozpočtové položky 
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7. Uživatel má pak možnost nastavit další filtry reportu Platnost, Úroveň druhového třídění, 
a Rozpočtová třída. 

8. Výběr hodnoty v combo-boxu (např. Příjmy/Výdaje) je automaticky promítnut do reportu. Po výběru 

hodnoty v list-boxu (např. Rozpočtová třída) je třeba nejdříve stisknout tlačítko „Převzetí“ , 
teprve poté bude výběr promítnut do reportu. 

9. Pomocí tlačítka „Krok zpět“  vrátí uživatel poslední provedený krok zpět.  

10. Pomocí tlačítka „Zpět na začátek“  se report navrátí do iniciálního stavu jako po 
samotném spuštění reportu. 

11. Po stisknutí tlačítka „Vstupní filtr“  je uživateli zobrazena vstupní obrazovka 
umožňující změnu hodnot vstupních filtrů, se kterými byl report původně spuštěn. V tomto případě je 
možné změnit časové období, za jaké má být zobrazen číselník existujících rozpočtových položek. 

Obrázek 120: Report „Výpis číselníku rozpočtových položek“ – zobrazení vstupního filtru 

 

 

12. V případě potřeby si může uživatel provést export reportu do MS Excel přes tlačítko „Export do MS 

Excel“  . 

13. Uživatel má dále možnost provést převod reportu do PDF souboru přes tlačítko „Tisk do PDF“ 

 . 

Popis práce s reporty RISPR je podrobně vysvětlen v rámci školení Reporting RISPR. Školicí materiál je 
k dispozici na společném úložišti školicí dokumentace na Portálu IISSP. 

Praktická část 7. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Detailizované závazné 
parametry dle roků SDR“ v oblasti Závazné parametry“ 

Tabulka 19: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Detailizované závazné parametry dle roků SDR Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 

1. Spuštění reportu „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR“. 

Navigační menu: Příprava SR   Reporty   Závazné parametry 

  KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR 

. 

2. Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 
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Obrázek 121: Vstupní obrazovka reportu „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků 
SDR“  

 

Poznámka: Z pozice Meziúrovně není k dispozici pole „Kapitola“. 

3. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * na začátku 
řádku), případně ponechá předvyplněné hodnoty. 

4. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“  . 

5. Zobrazí se report s přidělenými limity závazných parametrů pro danou Kapitolu v aktuálním běhu 
vybrané fáze. Závazné parametry jsou seřazeny podle klíče závazného parametru. 

Obrázek 122: Report „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR“  

 

Poznámka: Na produktivním systému jsou jako první sloupec uvedena data posledního běhu 
předchozího roku. 

6. Report obsahuje přehled limitů příjmových a výdajových závazných parametrů (při spuštění reportu 
nastaveny iniciačně výdajové ZP) přidělených v aktuálním běhu vybrané fáze dané Kapitole z úrovně 
MF-11 a dále rozepsaných mezi podřízená Finanční místa Kapitoly pro rozpis rozpočtu v jednotlivých 
letech SDR a případně v rozdělení k rozpisu v části RISPR a v části EDS/SMVS. 
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Obrázek 123: Tabulka s daty v reportu „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků 
SDR“ 

 

7. Uživatel si může ověřit přehled přidělených limitů Kapitole na příjmových i výdajových závazných 
parametrech přes volbu v rozbalovacím poli („combo-box“) „Příjmy/Výdaje“ a současně volbu stavu 
„18 – ZP schválené MF pro kapitolu“ v rozbalovacím poli „Stav“. 

Obrázek 124: Volba zobrazení příjmů a výdajů 

 

Obrázek 125: Volba zobrazení závazných parametrů ve stavu 18 

 

8. Pokud již Správce rozpočtu Kapitoly provedl odeslání limitů závazných parametrů k rozpisu na svá 
podřízená Finanční místa, ověří tyto odeslané limity závazných parametrů přes volbu stavu „15 – ZP 
schválené kapitolou pro meziúroveň“ nebo „12 – ZP schválené pro OSS“ v rozbalovacím poli 
(„combo-box“) „Stav“.  

Obrázek 126: Volba zobrazení limitů závazných parametrů ve stavu 12 

 

9. Nyní sice tabulka reportu zobrazuje limity závazných parametrů ve stavu 12, avšak v součtu za 
všechny OSS, na které byly závazné parametry odeslány. Výchozí nastavení reportu totiž 
neobsahuje rozpad limitů závazných parametrů na jednotlivá Finanční místa, a proto si musí uživatel 
toto nastavení vytvořit. 
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Obrázek 127: Tabulka s daty v reportu „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků 
SDR“ 

 

10. Rozdělení limitů závazných parametrů v reportu se provádí přes uvozující sloupec Finanční místo. 
Toho docílí přetažením uživatelského atributu „Finanční místo“ z horní části obrazovky na začátek 
tabulky reportu (tj. před první sloupec reportu). Další možností, jak dosáhnout stejného efektu, je 
přetáhnout uživatelský atribut „Finanční místo“ z oblasti nezobrazených uživatelských atributů do 
oblasti atributů zobrazených v řádcích, a to na první místo. 

Obrázek 128: Rozšíření reportu o dodatečnou informaci (uživatelský atribut) „Finanční místo“ 

 

Obrázek 129: Report po rozšíření o uživatelský atribut „Finanční místo“ 
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11. Reporty nad daty hlavního procesu jsou spouštěny vždy implicitně nad daty aktuálního běhu vybrané 
fáze. V případě, že se hlavní proces nachází např. v druhém nebo v jakýchkoli dalších bězích, má 
uživatel možnost se podívat na data předchozích běhů přes výběr ve filtračním list-boxu „Běh“. 

Obrázek 130: Výběr běhů pro zobrazení dat v reportu 

 

12. V reportu je též možné přepnout zobrazené hodnoty z jednotek Kč na tisíce Kč přes tlačítko        

„v tis. Kč“  . 

Obrázek 131: Report po přepnutí škálování hodnot na tisíce Kč 

 

13. Poslední změnu, kterou uživatel v reportu provedl, je možné vrátit zpět pomocí tlačítka „Krok zpět“ 

. 

14. Návrat do původního stavu v reportu se provádí prostřednictvím tlačítka „Zpět na začátek“ 

. 

15. Po stisknutí tlačítka „Vstupní filtr“  je uživateli zobrazena vstupní obrazovka 
umožňující změnu hodnot vstupních filtrů, se kterými byl report původně spuštěn. V tomto případě je 
umožněno změnit rozpočtový rok, rozpočtovou fázi, stav procesu a Kapitolu dle oprávnění uživatele. 

16. Report je možno, obdobně jako ostatní reporty, exportovat do MS Excel nebo do PDF. 

3.4  Import/Export rozpisu rozpočtu z/do EKIS 

Tabulka 20: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Import z EKIS Správce rozpočtu Kapitoly, Referent rozpočtu Kapitoly 

Export do EKIS Správce rozpočtu Kapitoly, Referent rozpočtu Kapitoly 

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Referent Kapitoly). 

Tato kapitola se už více méně týká samotných rozpisů rozpočtu na OSS, nicméně operace 
importu/exportu rozpisu rozpočtu z/do EKIS může probíhat i v kompetenci Kapitoly/MÚ. Import/Export 
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rozpisu rozpočtu může probíhat jak za celou Kapitolu (resp. všechna její podřízená Finanční místa), tak 
jednotlivě za podřízené Meziúrovně či OSS. 

Import rozpočtu z EKIS je navržen jako manuální rozhraní mezi ekonomickým informačním systémem 
OSS (dále pouze EKIS) a IISSP RISPR. Prostřednictvím tohoto rozhraní (implementovaného formou 
specializované RISPR aplikace umístěné na Portále IISSP) je možné nahrání dat rozpisu rozpočtu 
z lokálních EKIS ve formátu XML (více Technický manuál RISPR) do RISPR. K této aplikaci přistupují 
uživatelé zcela stejným způsobem jako k ostatním aplikacím RISPR, tedy prostřednictvím Portálu IISSP 
(viz obrazovka níže), aplikace „Import rozpisu z EKIS“, případně „Export rozpisu do EKIS“. 

Obrázek 132: Spuštění aplikací pro import rozpisu z EKIS do RISPR nebo naopak 

 

Druhou možností, jak mohou uživatelé přistupovat k aplikaci „Import rozpisu z EKIS“, je přímo 
z aplikací pro detailizaci závazných parametrů na Kapitole či Meziúrovni nebo z aplikace pro rozpis 
rozpočtu na OSS (viz následující obrázek) prostřednictvím rozbalovacího tlačítka „Kmenová data“. 

Obrázek 133: Spuštění aplikací pro import rozpisu z EKIS do RISPR a naopak z aplikace pro 
detailizaci závazných parametrů na Kapitole 

 

Odkazy na tyto aplikace („Import rozpisu z EKIS“ a „Export rozpisu do EKIS“) vidí pouze oprávnění 
uživatelé s rolí Referent Kapitoly, Správce rozpočtu Kapitoly, Referent MÚ, Správce rozpočtu MÚ, 
Správce rozpočtu OSS nebo Referent OSS.  
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Po spuštění aplikace „Import rozpisu z EKIS“ zadá uživatel rozpočtový rok N a Kapitolu, Meziúroveň 
nebo Finanční místo (resp. OSS), pro které si přeje importovat data z EKIS, a vybere vstupní XML soubor 
s rozpisem rozpočtu pořízeným v EKIS. Tento soubor pro něj musí být přístupný na některém z disků na 
lokálním počítači uživatele. Aplikace RISPR pro import XML rozpisu zajistí kontrolu dat a jejich následné 
zpracování. V případě problémů při zpracování obdrží uživatel přehledný protokol o výsledku zpracování 
procesu přenosu přes toto manuální rozhraní.  

Naimportovaný rozpis z EKIS obsahuje data za všechny 3 roky SDR. 

Obrázek 134: Aplikace „Import rozpisu z EKIS“ – výběr XML souboru 

 

Při importu dat z EKIS provádí systém kontrolu dat a v případě, že rozpis obsahuje desetinná či záporná 
čísla, zobrazí chybové hlášení.  

Obrázek 135: Chybové hlášení při kontrole importovaných dat z EKIS 

 

Poté, co uživatel úspěšně provede import dat z EKIS prostřednictvím aplikace „Import rozpisu z EKIS“, 
mohou Referenti Finančních míst (resp. OSS), pro která byla data naimportována, převzít tato data do 
formuláře pro rozpis rozpočtu na OSS v RISPR. Importovaný rozpis rozpočtu z EKIS se nestává 
automaticky pořízeným rozpisem rozpočtu v RISPR – je nutné ho nejprve převzít do rozpisu OSS 
v RISPR na úrovni Referentů OSS a dále s ním v RISPR pracovat, jako by byl pořízen přímo 
v RISPR. 

Využití rozhraní EKIS  IISSP-RISPR (tj. import rozpisu z EKIS do RISPR) a naopak IISSP-RISPR  
EKIS (tj. export rozpisu z RISPR do EKIS) je pro přípravu rozpočtu Kapitol v RISPR pouze volitelná 
součást. Kapitoly (resp. jednotlivá Finanční místa) se mohou samy rozhodnout: 

a) zda zvolí pro přípravu rozpočtu v RISPR plně funkcionalitu RISPR s možností následného 
vyexportování pořízeného rozpisu pro účely importu těchto dat do jejich lokálních EKIS, 
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b) nebo si nejprve připraví rozpis rozpočtu ve svém lokálním EKIS, který má možnost následně: 

 opět manuálně rozepsat v RISPR; 

 nebo pro ulehčení práce využít funkcionalitu RISPR pro import dat rozpisu rozpočtu 
z vyexportovaného XML souboru ze svého lokálního EKIS. 

Prostřednictvím zaškrtnutí volby „Včetně EDS/SMVS“ při exportu rozpisu do EKIS je možné vytvořit XML 
soubor, který bude obsahovat 100 % celkového rozpočtu organizační složky státu, tj. data za část RISPR 
i část EDS/SMVS. Tímto způsobem lze mimo jiné zkontrolovat kompletní rozpis rozpočtu OSS v RISPR 
proti rozpisu v EKIS a tím ověřit, že se data programového financování v EKIS shodují s daty, která byla 
ze systému EDS/SMVS poslána do RISPR.  

Obrázek 136: Export dat rozpisu rozpočtu s možností „Včetně EDS/SMVS“ 

 

 

3.5 Schvalování rozpisů podřízených finančních míst na úrovni 
Kapitola/MÚ 

Tabulka 21: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schvalování MÚ/OSS na Kapitole, Reporty Správce rozpočtu Kapitoly 

Reporty Referent rozpočtu Kapitoly 

V rámci této kapitoly bude vysvětlen postup schvalování detailních rozpisů rozpočtu podřízených 
Finančních míst Kapitoly, které tato Finanční místa (tj. Meziúrovně a OSS) připravila v  RISPR na základě 
limitů závazných parametrů, které Kapitola obdržela z úrovně MF-11. 

Po skončení školení bude uživatel schopen: 

 schvalovat a neschvalovat rozpis rozpočtů jednotlivých OSS/Meziúrovní na úrovni Kapitoly, 
resp. Meziúrovně, 

 odeslat rozpis rozpočtu za celou Kapitolu, resp. Meziúroveň, ke schválení na nadřízenou 
organizační úroveň (MF-OO nebo MF-11, resp. Kapitolu), 

 pracovat s reporty relevantními pro úroveň Kapitola, resp. Meziúroveň, nad daty hlavního 
procesu pro cestu zdola nahoru. 
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3.5.1 Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených Finančních míst 
na úrovni Kapitola/MÚ 

Obrázek 137: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

Tabulka 22: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schvalování MÚ/OSS na Kapitole Správce rozpočtu Kapitoly 

Reporty – Monitorování stavu procesu Kapitoly Správce rozpočtu Kapitoly 

Referent rozpočtu Kapitoly 

Tato kapitola popisuje postup při schvalování rozpočtu Kapitoly Správcem rozpočtu Kapitoly a odesílání 
rozpočtu Kapitoly ke schválení na nadřízenou organizační úroveň MF-OO nebo MF-11. Analogicky 
probíhá proces schvalování rozpočtu Meziúrovně Správcem rozpočtu MÚ a odesílání rozpisu Meziúrovně 
ke schválení na Kapitolu. 
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Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL s funkční rolí Správce rozpočtu Kapitoly) 

Dříve než Správce rozpočtu Kapitoly přistoupí ke schvalování/neschvalování rozpisů rozpočtů 
jednotlivých podřízených Finančních míst, může monitorovat stav hlavního procesu jednotlivých 
Finančních míst prostřednictvím reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“. Pro operaci schválení 
nebo neschválení rozpisu rozpočtu OSS nebo MÚ na úrovni Kapitola je nutné, aby se rozpis dané OSS 
nebo MÚ nacházel v procesním stavu „06 – Rozpis ke schválení na kapitole“. Jinými slovy podřízená 
OSS, případně MÚ, již odeslala svůj rozpis rozpočtu ke schválení na úroveň Kapitola. 

1. Spuštění reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“. 

Navigační menu: Příprava SR   Reporty   Monitorování procesů 

  Monitorování stavu procesu kapitoly 

 

2. Uživatel zadá na vstupní obrazovce parametry Rozpočtový rok a Fáze (Kapitola je předvyplněná dle 
oprávnění uživatele), pro které chce sledovat stav procesu a spustí report. 

3. Uživatel může zkontrolovat např. kolik a jaká Finanční místa se nacházejí ve stavu „06 – Rozpis ke 
schválení na kapitole“, aby zjistil, zda se již nachází na úrovni Kapitola rozpis rozpočtu nějakého 
podřízeného Finančního místa ke schválení. 

Poznámka: Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka reportu „Monitorování stavu procesu 
kapitoly“, kde se ve stavu „06 – Rozpis ke schválení na kapitole“ nacházejí 2 podřízená Finanční 
místa (subreport „Detail finančních míst“). Správce rozpočtu Kapitoly tedy ví, že může přistoupit 
k procesu schvalování rozpisů rozpočtu obou těchto Finančních míst. 

Obrázek 138: Ukázka reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“ 

 

4. Spuštění aplikace „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Schvalování MÚ/OSS na kapitole 

 

5. Zobrazí se dialogové okno „Výběr kontextu uživatele“. 
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Obrázek 139: Dialogové okno „Výběr kontextu uživatele“ 

 

6. Uživatel vybere požadovaný rok a fázi, a stiskne tlačítko „OK“ .  

7. Spustí se aplikace „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“. 

Obrázek 140: Aplikace „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“ 

 

Aplikace se skládá ze 3 záložek: 

 Ke schválení – obsahuje rozpisy rozpočtu, které Kapitola obdržela od podřízených Finančních 
míst ke schválení (ale pouze ty, které ještě nebyly na Kapitole schváleny). 

 K odeslání – obsahuje již schválené rozpisy podřízených Finančních míst na Kapitole připravené 
k odeslání na nadřízenou úroveň. 

 Odesláno – obsahuje rozpisy podřízených Finančních míst poté, co Kapitola odešle rozpis 
rozpočtu za celou Kapitolu (tedy za všechna podřízená Finanční místa) ke schválení na MF-11 
nebo MF-OO. Kapitola nemůže odeslat rozpis za celou Kapitolu ke schválení na úroveň MF, 
dokud nemá schváleny rozpisy rozpočtu všech podřízených Finančních míst. 
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Obrázek 141: Oblast kontrolního reportu v aplikaci „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“ 

 

V oblasti kontrolního reportu je uživateli k dispozici stav rozepsání závazných parametrů, které byly 
stanoveny podřízeným Finančním místům k rozpisu rozpočtu (částka závazná/částka rozepsaná). 

Obrázek 142: Oblast tabulky rozpisu v aplikaci „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“ 

 

Tabulka rozpisu pak obsahuje detailní rozpis rozpočtu vybraného Finančního místa (MÚ nebo OSS) 

či všech Finančních míst (v případě volby „Kompletní seznam“ , jako je 
tomu viz Obrázek 142 v jednotlivých dimenzích Identifikace koruny (v hierarchické struktuře Zdroj, 
PVS, Paragraf, Akce, Rozpočtová položka podle toho, zda se jedná o rozpis příjmů nebo rozpis 
výdajů). 

8. Správce rozpočtu Kapitoly může schvalovat rozpisy jednotlivých Finančních míst postupně tak, jak 
mu přicházejí, nebo může počkat, až obdrží rozpisy rozpočtu od všech podřízených Finančních míst, 
a schválit je hromadně.  

9. Nad rozpisovou tabulkou (viz Obrázek 142) se nacházejí tlačítka pro práci se stromovou strukturou:  

 tlačítko pro sbalení stromové struktury ,  

 tlačítko pro rozbalení stromové struktury ,  

 tlačítko pro rozbalení o jednu následující úroveň .  
 

Tyto operace lze provádět buď nad všemi, nebo pouze nad vybranými uzly stromové struktury. 
Všechny uzly (tj. celou stromovou strukturu) lze označit pomocí volby „Vybrat sloupec“ – ta se 
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zobrazí po rozkliknutí symbolu v pravém horním rohu záhlaví daného sloupce (viz Obrázek 143). 
Vybrané uzly stromové struktury lze označit pomocí tlačítka „Ctrl“. Vybraný sloupec či řádky jsou 
následně žlutě podbarveny. 

Obrázek 143: Označení celého sloupce v rozpisové tabulce 

 

10. Nad rozpisovou tabulkou se nacházejí rozbalovací pole dimenzí rozpočtových klasifikací. V těchto 
rozbalovacích polích se často nachází velké množství prvků. Typickým případem je druhové třídění 
rozpočtové skladby. Prvky jsou pro zvýšení přehlednosti zobrazovány v hierarchické struktuře 
(rozpočtové třídy, seskupení rozpočtových položek, podseskupení rozpočtových položek, rozpočtové 
položky). Uživatel má možnost zobrazovat tyto seznamy pouze pro určitou úroveň (např. pro úroveň 
podseskupení rozpočtových položek). Při tomto nastavení se seznam hodnot k výběru výrazným 
způsobem zkrátí a zpřehlední. 

Obrázek 144: Zobrazení dle úrovně 

 

Pro zrušení výběru v dané dimenzi lze použít tlačítko „Zrušit označení“ .  

 

Praktická část 8. „Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených 
Finančních míst na úrovni Kapitola“ 

Tabulka 23: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schvalování MÚ/OSS na Kapitole Správce rozpočtu Kapitoly 

1. Spuštění aplikace „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“. 

Navigační menu: Příprava SR   Schvalování MÚ/OSS na kapitole 

. 

2. Zobrazí se dialogové okno „Výběr kontextu uživatele“. 
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Obrázek 145: Dialogové okno „Výběr kontextu uživatele“ 

 

3. Uživatel vybere požadovaný řádek a stiskne tlačítko „OK“.  

4. Uživatel zvolí záložku „Ke schválení“ .  

5. Uživatel vybere v rozbalovacím poli „Finanční místo“ podřízenou Organizační meziúroveň nebo 

OSS, kterou chce schvalovat, a stiskne tlačítko „Aktualizovat“ .  

Obrázek 146: Výběr Finančních míst ke schválení na Kapitole 

 

7. Uživatel zkontroluje, zda vybraná OSS nebo Meziúroveň rozepsala správně všechny stanovené 
závazné parametry (příjmové i výdajové ve všech 3 letech SDR a v části RISPR i části EDS/SMVS). 

8. V případě, že je rozpis rozpočtu OSS či Meziúrovně v pořádku, uživatel stiskne tlačítko „Schválit 

rozpis“ . V opačném případě by se rozhodl rozpis neschválit a vrátit na 

Meziúroveň nebo OSS k opravě (tlačítko „Neschválit rozpis“ ). 

9. Uživatel stiskne tlačítko „Schválit rozpis“ .  

10. Zobrazí se dialogové notifikační okno s dotazem, zda si uživatel skutečně přeje provést schválení 
rozpisu rozpočtu podřízeného Finančního místa/Finančních míst. V horní části okna je pak zobrazen 
samotný text notifikace, který bude e-mailem odeslán určeným příjemcům. Uživatel může tento text 
rozšířit zadáním své poznámky. 
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Obrázek 147: Dialogové okno s informací o schvalovaných organizačních jednotkách 

 

11. Uživatel stiskne tlačítko „Ano“ .  

12. Zobrazí se dialogové okno „Protokol akce“. 

Obrázek 148: Dialogové okno „Protokol akce“. 

 

Poznámka: Pokud byly tímto krokem schváleny rozpisy rozpočtů všech podřízených Finančních 
míst, které čekaly na záložce „Ke schválení“, uživatel obdrží informaci, že již žádná MÚ/OSS 
nečeká na schválení, že data musí být ve stavu „06 – Rozpis ke schválení na kapitole“. Dále pak 
následuje informativní přehled, v jakých stavech se jednotlivá podřízená Finanční místa nacházejí. 

13. Uživatel stiskne tlačítko „Zavřít“ . 

Po schválení všech podřízených Organizačních jednotek se v rozbalovacím poli „Finanční místo“ 
zobrazí ikona šachovnicové vlajky a text „< žádná MÚ/OSS ke schválení >“. Ikona šachovnicové 
vlajky indikuje, že uživatel již schválil všechny podřízené Organizační jednotky, které měl v daném 
běhu ke schválení, a má tedy tento proces ukončen a připraven k odeslání na nadřízenou 
Organizační jednotku. 
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Obrázek 149: Zobrazení ikony šachovnicové vlajky 

 

14. Výsledek: Rozpis rozpočtu schváleného Finančního místa již není vidět na záložce „Ke schválení“ 
a byl přesunut na záložku „K odeslání“. Rozpis rozpočtu schváleného Finančního místa se tím 
dostal do stavu „05 – Rozpis schválený na kapitole“. 

15. Uživatel zvolí záložku „K odeslání“ , kde může případně vrátit své rozhodnutí a znovu 
vrátit rozpis schváleného Finančního místa ke schválení na záložku „Ke schválení“. Pro tuto 

operaci by využil tlačítko „Zrušit schválení“ .  

Poznámka: Jakmile Kapitola odešle svůj rozpis ke schválení na úroveň MF-11 nebo MF-OO, již 
nelze rušit schválení jednotlivých Finančních míst do té doby, než by úroveň MF rozpis Kapitoly 
neschválila a vrátila k přepracování. 

16. Uživatel stiskne tlačítko „Odeslat rozpis“  pro odeslání rozpisu celé Kapitoly ke 
schválení na MF-OO nebo MF-11 (nelze odesílat pouze za některá Finanční místa). 

17. Zobrazí se dialogové notifikační okno s dotazem, zda si uživatel skutečně přeje rozpis rozpočtu 
Kapitoly odeslat ke schválení na vyšší organizační úroveň. V horní části okna je pak zobrazen 
samotný text notifikace, který bude e-mailem odeslán určeným příjemcům. Uživatel může tento text 
rozšířit zadáním své poznámky. 

Obrázek 150: Dialogové notifikační okno 

 

18. Uživatel stiskne tlačítko „Ano“ . 

19. Zobrazí se dialogové okno „Protokol akce“. 
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Obrázek 151: Dialogové okno „Protokol akce“ 

 

20. Uživatel stiskne tlačítko „Zavřít“ . 

21. Výsledek: Rozpisy rozpočtů Finančních míst již nejsou vidět na záložce „K odeslání“ a byly 
přesunuty na záložku „Odesláno“. Rozpis rozpočtu celé Kapitoly se tím dostal do stavu                
„04 – Rozpis ke schválení na MF-OO“ nebo „02 – Rozpis ke schválení na MF-11“ podle toho, 
zda je Kapitola podřízena Odvětvovému odboru, či nikoli.  

Poznámka 1: Pro odeslání rozpisu rozpočtu Kapitoly ke schválení na nadřízenou organizační úroveň 
MF-OO nebo MF-11 musí mít Kapitola rozepsané všechny závazné parametry přidělené z úrovně 
MF-11 ve 100 % přidělených limitů – hlídáno systémovými kontrolami (příjmy i výdaje). 

Poznámka 2: V případě, že při schvalování rozpisu Kapitoly/MÚ/OSS v produktivním provozu 
nastane situace, že nebude přístupné úložiště pro vygenerované soubory náhradních procesů 
(Cílem náhradního procesu je v případě výpadku produktivního systému RISPR přístup k aktuálním 
datům ze systému RISPR.), zobrazí se ve formuláři okno s následujícím hlášením: 

 

Uživatel by měl neprodleně kontaktovat administrátora systému, který úložiště znovu zpřístupní. 
Uživatel následně zopakuje schválení a případné odeslání rozpisu rozpočtu na nadřízenou 
organizační úroveň. 
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3.5.2 Reporting nad daty hlavního procesu (cesta zdola nahoru) 

Obrázek 152: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

Tabulka 24: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Reporty – Závazné ukazatele, Rozpis rozpočtu, 
Platy a OPPP, Monitorování procesu 

Správce rozpočtu Kapitoly, Referent Kapitoly 

Tato kapitola obsahuje popis práce s pomocnými reporty na organizační úrovni Kapitola/MÚ v rámci cesty 
zdola nahoru hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR (tedy v rámci schvalování detailních rozpisů 
rozpočtu Finančních míst na úrovni Kapitola/MÚ). 

Z pohledu cesty zdola nahoru hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR, tedy v rámci schvalování 
rozpisů rozpočtů Finančních míst na úrovni Kapitola/MÚ, jsou relevantní primárně tyto složky reportů: 

1) „Závazné ukazatele“ pro zobrazení hodnot závazných ukazatelů Kapitoly generovaných 
z detailních rozpisů podřízených Finančních míst dle jednotlivých let SDR. 
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2) „Rozpis rozpočtu“ pro kontrolu a zobrazení dat detailních rozpisů rozpočtů podřízených 
Finančních míst dle jednotlivých dimenzí rozpočtové klasifikace (Identifikace koruny). 

3) „Platy a OPPP“ pro reporting prostředků na platy z detailních rozpisů rozpočtů Finančních míst 
(pouze pro úroveň Kapitola). 

4) „Monitorování procesů“ pro monitorování stavu hlavního procesu přípravy rozpočtu 
jednotlivých podřízených Finančních míst v RISPR. 

Obrázek 153: Reporty z pohledu cesty zdola nahoru 

 

Obrázek 154: Reporty v oblasti „Závazné ukazatele“ na úrovni Kapitola 
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Reporty v oblasti „Závazné ukazatele“: 

OSS – Závazné ukazatele OSS 

- pro zobrazení závazných ukazatelů za jednotlivé podřízené OSS, které jsou vypočtené na 
základě jejich algoritmizace z detailních rozpisů rozpočtu těchto OSS dle jednotlivých let SDR. 

MÚ – Závazné ukazatele MÚ 

- pro zobrazení závazných ukazatelů za jednotlivé podřízené Meziúrovně Kapitoly, které jsou 
vypočtené na základě jejich algoritmizace z detailních rozpisů rozpočtu těchto Meziúrovní dle 
jednotlivých let SDR. 

KAP – Závazné ukazatele Kapitoly 

- pro zobrazení závazných ukazatelů za celou Kapitolu dle jednotlivých let SDR. 

 Obrázek 155: Reporty v oblasti „Rozpis rozpočtu“ na úrovni Kapitola 

 

Reporty v oblasti „Rozpis rozpočtu“: 

KAP/MÚ – Rozpis výdajů – běžné/kapitálové výdaje 

- slouží k porovnání běžných, kapitálových a celkových výdajů podřízených OSS ve dvou 
libovolných bězích v rámci jedné fáze. 

KAP/MÚ – Rozpis výdajů – transfery ÚSC 

- zobrazuje informace o transferech Kapitol pro územně samosprávné celky v detailu položek 
druhového členění ve dvou libovolných bězích v rámci jedné fáze. 
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KAP/MÚ – Rozpis příjmů – daňové a ostatní 

- zobrazuje detailní členění příjmů podřízených OSS včetně porovnání ve dvou libovolných bězích 
v rámci jedné fáze. 

KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu kapitoly/MÚ dle rozpočtové klasifikace 

- slouží ke kontrole a další analytické práci s kompletními daty rozepsaného rozpočtu jednotlivých 
podřízených Finančních míst a tedy celé Kapitoly. 

KAP/MÚ – Detailní rozpis EDS/SMVS 

- slouží ke kontrole a další analytické práci s daty rozepsaného rozpočtu akcí programového 
financování jednotlivými podřízenými Finančními místy, které Kapitola obdržela ze systému 
EDS/SMVS. 

KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů 

- slouží ke sledování rozdílů rozepsaného rozpočtu OSS (resp. celé kapitoly/MÚ) mezi dvěma 
běhy v rámci jedné fáze, resp. mezi dvěma vybranými fázemi přípravy rozpočtu. 

KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu se skutečností 

- slouží ke kontrole a další analytické práci s kompletními daty rozepsaného rozpočtu s možností 
porovnání se skutečností v běžném roce či předchozích letech;  

- poskytuje data porovnávající rozpis rozpočtu a skutečnosti v této struktuře: 

1) dimenze v řádcích: 

a. Rozpočtová položka 

2) dimenze ve sloupcích: 

a. Schválený rozpočet N-3 

b. Skutečnost N-3 

c. Schválený rozpočet N-2 

d. Skutečnost N-2 

e. Schválený rozpočet N-1 

f. Skutečnost N-1 

g. Příprava rozpočtu N 

h. Příprava rozpočtu N+1 

i. Příprava rozpočtu N+2 

- Sloupce schválených rozpočtů zobrazují data buď ze standardního schváleného rozpočtu daného 
roku (fáze 1000), pokud v daném roce neexistuje žádná schválená změna zákona, nebo 
z poslední schválené změny zákona daného roku (fáze 1100 – 1900). 

- Sloupce skutečností zobrazují data skutečného čerpání rozpočtu v daných letech. Tato data jsou 
přebírána do RISPR z MIS. 

- Sloupce přípravy rozpočtu (N, N+1 a N+2) zobrazují data přípravy střednědobého rozpočtu na 
roky N, N+1 a N+2 dle vybraného rozpočtového roku na vstupní obrazovce reportu. 

 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 105 z 149 

 

 

Ukázka reportu „KAP – Rozpis rozpočtu se skutečností“: 

Obrázek 156: Vstupní obrazovka reportu „Rozpis rozpočtu se skutečností“ 

  

1. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * na začátku 

řádku), případně ponechá předvyplněné hodnoty. 

2. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“ . 

3. Zobrazí se report „KAP - Rozpis rozpočtu se skutečností“. 

Obrázek 157: Report „Rozpis rozpočtu se skutečností“ 

 

Poznámka: Ve školicím systému nejsou k dispozici sloupce týkající se Schváleného rozpočtu 
a skutečnosti. 

4. Uživatel má možnost provést kontrolu nebo analýzu nad kompletními daty rozepsaného rozpočtu 

jednotlivých Kapitol s možností porovnání se skutečností v běžném roce či předchozích letech. 
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Obrázek 158: Reporty v oblasti „Platy a OPPP“ na úrovni Kapitola 

 

Reporty v oblasti „Platy a OPPP“: 

Poznámka: Oblast reportů „Platy a OPPP“ mají zobrazenu pouze uživatelé na Kapitole, uživatelé na 
Meziúrovni tuto záložku v nabídce nemají.  

KAP – Prostředky na platy a OPPP dle typů OSS 

- přehled plánovaného rozpočtu Kapitoly na platy a OPPP dle typů podřízených OSS Kapitoly (nad 
daty detailního rozpisu rozpočtu jednotlivých podřízených Finančních míst Kapitoly). 

KAP – Prostředky na platy a OPPP dle kapitol 

- přehled plánovaného rozpočtu Kapitoly na platy a OPPP za celou Kapitolu (nad daty detailního 
rozpisu rozpočtu jednotlivých podřízených Finančních míst Kapitoly). 

KAP – Prostředky na platy a OPPP z EU / FM 

- přehled plánovaného rozpočtu Kapitoly na platy a OPPP z prostředků EU/FM (nad daty 
detailního rozpisu rozpočtu jednotlivých podřízených Finančních míst Kapitoly). 
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Obrázek 159: Reporty v oblasti „Monitorování procesů“ na úrovni Kapitola 

 

Reporty v oblasti „Monitorování procesů“: 

KAP/MÚ – Procentuální stav rozpisu 

- prostřednictvím této sestavy je možné sledovat stav a procentuální podíl již provedeného rozpisu 
rozpočtu podřízených Finančních míst dle limitů závazných parametrů stanovených pro Kapitolu 
a jí podřízená Finanční místa (tedy porovnání limitů závazných parametrů a rozpisu těchto limitů 
v rámci celé Kapitoly i na jednotlivých podřízených Finančních místech). 

KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly/MÚ 

- pomocí tohoto reportu je možné sledovat stav hlavního procesu dané Kapitoly a jí podřízených 
Finančních míst (tj. v jakém stavu hlavního procesu se jednotlivá podřízená Finanční místa 
Kapitoly aktuálně nacházejí). 

 

Praktická část 9. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Závazné ukazatele 
Kapitoly/MÚ“ v oblasti Závazné ukazatele“ 

Report „KAP/MÚ – Závazné ukazatele Kapitoly/MÚ“ je formátovaným reportem závazných ukazatelů 
dané Kapitoly dle Přílohy č. 4 zákona o Státním rozpočtu. 

Specifické ukazatele, resp. jejich hodnoty, jsou vypočteny vždy na základě PVS prvků, na kterých je 
rozpis rozpočtu OSS pořízen, a které jsou současně nastaveny jako specifické ukazatele. Průřezové 
ukazatele jsou pak vypočteny dle jejich aktuálně nastavené algoritmizace klasifikací rozpočtu. Více školicí 
příručky Správa kmenových dat v IISSP RISPR. 

Následující příklad bude předveden na reportu „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“, tedy pro úroveň 
Kapitola, avšak analogicky s ním lze pracovat i na Meziúrovni. 

Tabulka 25: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

KAP – Závazné ukazatele Kapitoly Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 
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1. Spuštění reportu „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“. 

Navigační menu: Příprava rozpočtu  Reporty   Závazné ukazatele 

  KAP - Závazné ukazatele Kapitoly . 

Poznámka: Report lze také zobrazit zvlášť pro jednotlivé podřízené organizační jednotky. 

Obrázek 160: Závazné ukazatele pro jednotlivé podřízené organizační jednotky 

 

2. Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 

Obrázek 161: Vstupní obrazovka reportu „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“ (zobrazení pro 
všechny roky SDR) 

  

3. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * za textovým 

popisem vstupního pole), případně ponechá předvyplněné hodnoty a stiskne tlačítko „OK“ . 
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Iniciačně je na vstupní obrazovce zakliknuta volba „Report pro všechny roky SDR“ a „Zobrazení 
v paralelních sloupcích“. Při ponechání této možnosti bude report zobrazen pro všechny roky, tedy 
rok N a roky SDR N+1 a N+2, a to v paralelních sloupcích.  

Pokud uživatel odškrtne volbu „Zobrazení v paralelních sloupcích“, bude report závazných 
ukazatelů zobrazen pro každý rok SDR na samostatné stránce.  

Nebude-li zaškrtnuta volba „Report pro všechny roky SDR“, objeví se na vstupní obrazovce jako 
třetí v pořadí (za „Rozpočtovou fází“) vstupní parametr „Rok SDR“ (viz následující obrázek), kde je 
možno vybrat libovolný rok SDR v rámci vybraného rozpočtového roku (první vstupní parametr), za 
který se má report zobrazit.  

Poznámka 1: Přílohu č. 4 lze zobrazit jak pro aktuální běh, tak pro kterýkoli předchozí běh. 

Poznámka 2: Na Meziúrovni je na předposledním řádku místo „Kapitola“ možnost výběru „Finanční 
místo“. 

Obrázek 162: Vstupní obrazovka reportu „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“ (zobrazení pro 
vybraný rok SDR) 

 

4. Výsledek: Zobrazí se report „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“ ve formátu PDF, kde se nejprve 
uvnitř okna spustí aplikaci Adobe Reader (instalace tohoto produktu je nutnou podmínkou pro 
zobrazení formátovaného reportu). Při prvním spuštění může tato operace na některých počítačích 
trvat déle. 

Obrázek 163: Závazné ukazatele kapitoly – čekání na otevření aplikace Adobe Reader 
a zobrazení formátovaného reportu  
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Obrázek 164: Report „KAP – Závazné ukazatele Kapitoly“ 

 

Poznámka: S vygenerovaným PDF dokumentem lze dále pracovat stejně jako s jakýmkoli jiným PDF 
dokumentem zobrazeným v aplikaci Acrobat Reader. Dokument lze tedy uložit na lokální disky či 
přímo poslat k tisku na tiskárnu. Pořadí závazných ukazatelů a případné poznámky pod tabulkou 
ve vygenerovaném reportu ve struktuře Přílohy č. 4 zákona o SR jsou dány nastavením závazných 
ukazatelů v jednotlivých aplikacích určených pro správu těchto kmenových dat, a to pomocí tzv. 
Třídicího klíče. 

Kapitolám bez průřezových ukazatelů není zobrazena část tohoto reportu týkající se průřezových 
ukazatelů. 

Kromě exportu do PDF je další možností přenos do MS Excel, kde se zobrazí buď pouze data za rok 
N, nebo v případě zaškrtnutí tlačítka „Report pro všechny roky SDR“ (na vstupní obrazovce reportu) 
data za všechny 3 roky SDR. 

 
5. Pro návrat na vstupní obrazovku uživatel použije tlačítko „Zpět“ v levém horním rohu. 
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Praktická část 10. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu 
kapitoly/MÚ dle rozpočtové klasifikace“ v oblasti Rozpis rozpočtu“ 

Následující příklad bude předveden na reportu „KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové 
klasifikace“, tedy pro úroveň Kapitola, avšak analogicky s ním lze pracovat i na Meziúrovni. 

Tabulka 26: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

KAP – Rozpis rozpočtu Kapitoly dle 
rozpočtové klasifikace 

Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 

1. Spuštění reportu „KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové klasifikace“. 

Navigační menu: Příprava rozpočtu  Reporty   Rozpis rozpočtu  
 KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové klasifikace 

. 

2. Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 

Obrázek 165: Vstupní obrazovka reportu „KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové 
klasifikace“ 

 

3. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * na začátku 
řádku), případně ponechá předvyplněné hodnoty. 

 Poznámka: Na Meziúrovni není na vstupní obrazovce k dispozici řádek „Kapitola“. 

4. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“ . 

5. Výsledek: Zobrazí se report „KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové klasifikace“. 
V rámci dolní tabulky se uživateli zobrazí report s detailním rozpisem rozpočtu dané Kapitoly, který je 
tříděn dle „Rozpočtových položek“ (v řádcích), „Paragrafů“ (ve sloupcích) a „PVS“ (ve sloupcích).  
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Obrázek 166: Report „KAP – Rozpis rozpočtu kapitoly dle rozpočtové klasifikace“ 

 

6. Uživatel si vyzkouší nastavení různých filtrů a možných pohledů (přesunem mezi Sloupci, Řádky 
a Uživat. atributy) na reportovaná data v oblasti volitelného nastavení reportu. Filtrační list-boxy 
umožňují výběr více hodnot najednou. 

Obrázek 167: Nastavení filtrů zobrazených dat rozpisu rozpočtu 

 

Ve všech reportech umístěných ve složce „Rozpis rozpočtu“ je možné zvolit úroveň zobrazení detailu 
jednotlivých klasifikací Identifikace koruny. K tomu slouží tlačítka umístěná v oblasti volitelného 
nastavení reportu (viz Obrázek 167).  

Obrázek 168: Volba úrovně zobrazení detailu klasifikací Identifikace koruny 

 

Varianta vše v řádcích - slouží k zobrazení uživatelem vybraných dimenzí rozpočtových klasifikací 
v řádcích, jako je tomu u rozpisového formuláře. 

Pomocí těchto tlačítek lze nastavit i zobrazení pouze nejnižší úrovně detailu dané klasifikace 
Identifikace koruny – v případě Druhového třídění je to tlačítko „Pouze Položky“. 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 113 z 149 

 

 

Obrázek 169: Tlačítko pro zobrazení pouze nejnižší úrovně druhového třídění 

 

7. Uživatel odstraní z tabulky reportu rozpočtové dimenze Paragraf a PVS a dimenzi Rozpočtová 
položka nastaví na zobrazení pouze v detailu na seskupení rozpočtových položek přes tlačítko 

„Podseskupení“ . 

Obrázek 170: Výsledná podoba tabulky reportu po provedených nastaveních 

   

 

V reportu lze využít funkcionalitu exportu do MS Excel pomocí tlačítka  nebo tisk do 

PDF . 
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Praktická část 11. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu  - 
porovnání dvou fází/běhů” v oblasti Rozpis rozpočtu“ 
 

Tabulka 27: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

KAP – Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů Správce rozpočtu Kapitoly/MÚ 

Referent rozpočtu Kapitoly/MÚ 

 

Obecný úvod s ukázkou v systému (provádí ŠKOLITEL). 

Navigační menu: Příprava rozpočtu  Reporty   Rozpis rozpočtu   

KAP – Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů . 

1. Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 

Obrázek 171: Vstupní obrazovka reportu „Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů“ 

 

2. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * na začátku 
řádku), případně ponechá předvyplněné hodnoty. 

3. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“ . 

4. Zobrazí se report „KAP - Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů“. 
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Obrázek 172: Report „Rozpis rozpočtu – porovnání dvou fází/běhů“ 

 

Uživatel má možnost sledovat rozdíl rozepsaného rozpočtu Kapitoly mezi libovolnými běhy vybrané fáze 
nebo mezi dvěma rýznými fázemi přípravy rozpočtu, který je způsobený změnami limitů závazných 
parametrů na úrovni KAP/MÚ mezi jednotlivými běhy fáze.  

 

Praktická část 12. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Procentuální stav 
rozpisu“ v oblasti Monitorování procesů“ 

Následující příklad bude předveden na reportu „KAP – Procentuální stav rozpisu“, tedy pro úroveň 
Kapitola, avšak analogicky s ním lze pracovat i na Meziúrovni. 

Tabulka 28: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

KAP - Procentuální stav rozpisu Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 

1. Spuštění reportu „KAP – Procentuální stav rozpisu“. 

Navigační menu: Příprava rozpočtu  Reporty  Monitorování procesů 

 KAP – Procentuální stav rozpisu . 

2. Zobrazí se vstupní obrazovka reportu pro zadání vstupních parametrů. 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.14 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_014_ŠM_Hlavní_proces_RISPR_II.B.doc 

Vlastník dokumentu: Ministerstvo financí 
Strana 116 z 149 

 

 

Obrázek 173: Vstupní obrazovka reportu „KAP – Procentuální stav rozpisu“ 

 

3. Na vstupní obrazovce uživatel zadá povinné vstupní parametry (označeny znakem * na začátku 
řádku), případně ponechá předvyplněné hodnoty. 

Poznámka: Na Meziúrovni není na vstupní obrazovce k dispozici řádek „Kapitola“. 

4. Uživatel potvrdí volbu a spustí report stisknutím tlačítka „OK“ . 

5. Zobrazí se report s přehledem vybraných stavů hlavního procesu Kapitoly a procentuálním 
vyjádřením stavu rozpisu celkových výdajů nebo celkových příjmů jednotlivých podřízených 
Finančních míst Kapitoly v jednotlivých vybraných stavech včetně členění výdajů rozepsaných 
v RISPR a EDS/SMVS. 

Obrázek 174: Report „KAP – Procentuální stav rozpisu“ 

 

Poznámka 1: Report „KAP – Procentuální stav rozpisu“ uživateli podává informaci o tom, jaký byl 
jednotlivým podřízeným Finančním místům Kapitoly v aktuálním běhu fáze stanoven limit závazného 
parametru Celkové výdaje (výchozí spuštění reportu) nebo Celkové příjmy (sloupec „Částka ZP“) 
a kolik procent toto Finanční místo z uvedených limitů již rozepsalo v detailním rozpisu rozpočtu 
(sloupec „Částka rozpis“). Sloupec „Rozdíl rozepsané částky“ pak ukazuje, kolik zbývá rozepsat. 

Poznámka 2: V produktivním systému je report rozšířen o rozpad jednotlivých sloupců na detail 
RISPR a EDS/SMVS. 
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Praktická část 13. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Monitorování stavu 
procesu kapitoly“ v oblasti Monitorování procesů“ 

Tabulka 25: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly Správce rozpočtu Kapitoly/MÚ nebo Referent 
Kapitoly/MÚ 

 

1. Spuštění reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“. 

Navigační menu: Příprava rozpočtu  Reporty   Monitorování procesů 

  KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly 

. 

2. Uživatel zadá na vstupní obrazovce parametry Rozpočtový rok a Fáze (Kapitola je předvyplněná d le 
oprávnění uživatele), pro které chce sledovat stav procesu a spustí report. 

3. Zobrazí se report s přehledem stavů hlavního procesu přípravy rozpočtu a zvýrazněným stavem 
(resp. řádkem), ve kterém se daná Kapitola a její podřízená Finanční místa v aktuálním běhu vybrané 
fáze právě nachází. 

Uživatel může zkontrolovat např. kolik a jaká Finanční místa se nacházejí ve stavu „06 – Rozpis ke 
schválení na kapitole“, aby zjistil, zda je již na úrovni Kapitola k dispozici rozpis rozpočtu nějakého 
podřízeného Finančního místa ke schválení. Správce rozpočtu Kapitoly tak získá informaci, kdy může 
přistoupit ke kontrole a procesu schvalování rozpisů rozpočtů jednotlivých Finančních míst. 

Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“, 
kde se ve stavu „02 – Rozpis ke schválení na MF-11“ nachází Kapitola 307, tj. 2 podřízená 
Finanční místa (subreport „Detail vybrané kapitoly“). 
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Obrázek 175: Ukázka reportu „Monitorování stavu procesu kapitoly“ 

 

Poznámka: Report obsahuje celkem 4 subreporty – „Přehled běhů“, „Status kapitoly“, „Stav 
kapitoly“ a „Detail finančních míst“. Tabulka „Přehled běhů“ zobrazuje seznam všech běhů vybrané 
fáze včetně data a času zahájení a ukončení jednotlivých běhů. Seznam je řazen vždy sestupně – tedy 
od aktuálního běhu (resp. posledního běhu) po nejstarší běh včetně tzv. nultého běhu, což představuje 
výchozí stav fáze se zkopírovanými daty pro rok N a N+1 z předchozí fáze přípravy rozpočtu. 

Kliknutím na ikonku šipky  na začátku zvýrazněného stavového řádku v subreportu „Detail 
finančních míst“ se uživateli otevře seznam konkrétních podřízených Finančních míst, která se 
nacházejí v daném stavu hlavního procesu. 
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3.6 Restart hlavního procesu na úrovni Kapitola/MÚ 

Obrázek 176: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

 

Tabulka 29: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schválení závazných parametrů na Kapitole/MÚ Správce rozpočtu Kapitoly/MÚ 

Tato kapitola popisuje funkcionalitu restartu hlavního procesu na úrovni Kapitola/MÚ. Restart hlavního 
procesu na Kapitole/MÚ znamená vrácení hlavního procesu vybraných podřízených organizačních 
jednotek zpět na úroveň Kapitoly tak, aby mohla Kapitola dodatečně změnit hodnoty závazných 
parametrů těmto restartovaným organizačním jednotkám nebo případně schválit nezbytné změny 
v kmenových datech PVS nebo závazných ukazatelích. 

Kapitolám, které mají mezi podřízenými organizačními jednotkami alespoň jednu Meziúroveň (např. 
Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo vnitra), jsou k dispozici 2 typy restartu podřízených 
organizačních jednotek (resp. podřízených OSS/MÚ): 
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1) Komplexní restart MÚ/OSS 

- Jedná se o formu restartu MÚ/OSS z úrovně Kapitola, prostřednictvím které provádí Kapitola 
navrácení hlavního procesu restartovaných organizačních jednotek (všech nebo vybraných 
jednotek) zpět na úroveň Kapitola tak, aby jim mohla Kapitola změnit a odeslat nové hodnoty 
závazných parametrů. Komplexní restart z pohledu MÚ pak znamená, že je na úroveň Kapitola 
navrácen hlavní proces nejen samotné restartované MÚ, ale také všech podřízených OSS dané 
MÚ. To jinými slovy znamená, že je Kapitolou hlavní proces na MÚ a všech jejich podřízených 
OSS zastaven a všechny tyto dotčené organizační jednotky musejí čekat, než jim budou zaslány 
nové hodnoty závazných parametrů. 

- V případě komplexního restartu MÚ z úrovně Kapitoly dochází v rámci restartu k odstranění 
všech existujících stavů hlavního procesu dané Meziúrovně a všech jejích podřízených OSS 
v intervalu <15 – 05>. Tím se hlavní proces dané MÚ kompletně stahuje zpět na úroveň Kapitola 
do stavu „16 – ZP ke schválení na kapitole“. Současně Kapitola dosud neprovedla odeslání 
svého rozpisu rozpočtu ke schválení na úroveň MF – tj. hlavní proces Kapitoly se ještě nedostal 
do stavu „04 – Rozpis ke schválení na MF-OO“ nebo „02 – Rozpis ke schválení na MF-11“. 
MÚ pak musí provést opět kompletní detailizaci závazných parametrů mezi své podřízené OSS, 
detailizované závazné parametry jim poslat a znovu všechny podřízené OSS požádat 
o provedení rozpisu rozpočtu dle přidělených závazných parametrů. 

2) Kaskádový restart MÚ (pro přímo podřízené OSS Kapitoly není tento restart relevantní) 

- Oproti výše uvedenému restartu mohou po provedení kaskádového restartu MÚ z úrovně 
Kapitoly veškeré práce na hlavním procesu MÚ i všech jejích podřízených OSS pokračovat dále, 
jako by zatím k žádnému restartu nedošlo až do chvíle, než jsou dané MÚ zaslány z úrovně 
Kapitoly nové hodnoty závazných parametrů. Poté se může MÚ rozhodnout, kterým podřízeným 
OSS chce změny závazných parametrů, které obdržela z úrovně Kapitoly, promítnout, a kterým 
ne. Toto rozhodnutí provádí MÚ již standardně formou restartu vybraných podřízených OSS, 
kterým nově přijaté změny závazných parametrů z úrovně Kapitoly promítne. 

- V případě kaskádového restartu MÚ z úrovně Kapitoly zůstává daná MÚ a všechny její podřízené 
OSS ve stejných stavech jako před restartem pouze s tím rozdílem, že status MÚ se změnil 
z „MÚ v procesu“ na „MÚ v kaskádovém restartu“ (viz statusy MÚ dále) a na Kapitole jsou 
závazné parametry dané Meziúrovně opět k editaci. Do okamžiku, než Kapitola pošle 
restartované MÚ nové závazné parametry, má MÚ a všechny její podřízené OSS k dispozici 
původní přidělené hodnoty závazných parametrů, se kterými mohou pracovat dále až do chvíle, 
kdy by se MÚ pokusila svůj rozpis rozpočtu odeslat ke schválení na Kapitolu. To jí systém 
neumožní do té doby, dokud nenabyde MÚ opět status „MÚ v procesu“ a její rozpis rozpočtu 
nebude v přesné výši odpovídat nově přiděleným závazným parametrům. Poté, co Kapitola pošle 
nové hodnoty závazných parametrů na restartovanou MÚ, změní se status dané MÚ z „MÚ 
v kaskádovém restartu“ opět na „MÚ v procesu“. V tuto chvíli má daná MÚ možnost si 
prostřednictvím selektivního restartu svých podřízených OSS zvolit, kterým podřízeným OSS 
chce změny závazných parametrů, které obdržela z úrovně Kapitoly, promítnout, a kterým ne. 

Správci rozpočtu Kapitoly se po stisknutí tlačítka „Restartovat“ zobrazí dialogové okno se zaškrtávacími 
check-boxy, prostřednictvím kterých si volí, zda chce provádět komplexní restart MÚ/OSS nebo 
kaskádový restart MÚ. Jako výchozí je zaškrtnuto pole „Komplexní restart“. Vzhledem k tomu, že 
kaskádový restart je relevantní pouze pro podřízené MÚ (nikoli pro přímo podřízené OSS Kapitoly), 
zůstanou po zaškrtnutí pole „Kaskádový restart“ aktivní pouze Meziúrovně (tj. organizační jednotky, které 
jsou přímo podřízenými OSS se zašediví a zneaktivní pro výběr). 
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Obrázek 177:  Dialogové okno restartu na Kapitole (produktivní systém) – volba komplexního 
restartu 

 

Obrázek 178:  Dialogové okno restartu na Kapitole (produktivní systém) – volba kaskádového 
restartu 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky produktivního systému jsou pouze ilustrativní.) 

 

Pokud jsou splněny podmínky pro restart, je v aplikaci „Schválení závazných parametrů na kapitole“ 

u Správce rozpočtu Kapitoly aktivní tlačítko „Restartovat“ . 

Restartem hlavního procesu z úrovně Kapitoly se odstraňují data limitů závazných parametrů, rozpisu 
rozpočtu či vygenerovaných hodnot závazných ukazatelů restartovaných Finančních míst.  

Restartem hlavního procesu na Kapitole nejsou nikdy dotčena data v pracovních verzích 
Referentů organizačních jednotek, které byly restartovány. Pouze dochází k odstranění příznaků 
šachovnicového praporku z finálních verzí těch Referentů, kteří před restartem provedli uložení 
pracovní verze do finální. Referenti tedy musí před odesláním dat Správci rozpočtu znovu uložit data 
z pracovní verze do finální verze. 

Praktická část 14. „Restart hlavního procesu na Kapitole“ 

Tabulka 30: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Schválení závazných parametrů na kapitole Správce rozpočtu Kapitoly 
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1. Spuštění aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“.  

Navigační menu: Příprava SR   Schválení závazných parametrů na kapitole 

 

2. Zobrazí se dialogové okno „Výběr kontextu uživatele“. 

3. Uživatel vybere rozpočtový rok a fázi a stiskne tlačítko „OK“ .  

4. Zobrazí se aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“, kterou Správce rozpočtu 
Kapitoly použil dříve pro schvalování rozpisu limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční 
místa, které mu připravili jeho podřízení Referenti, a jejich odeslání k rozpisu na OSS nebo MÚ. 

Obrázek 179: Aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“ 

 

5. Uživatel použije tlačítko „Restartovat“ . 

6. Zobrazí se dialogové okno „Parametry“. 

Obrázek 180: Dialogové okno „Parametry“ pro restart procesu na úrovni Kapitola 

 

7. Uživatel potvrdí systémem naplánovaný datum a čas restartu, popřípadě zvolí vlastní čas (minimální 
časová prodleva mezi spuštěním restartu a jeho provedením je 5 minut). 

8. Uživatel vybere přes zaškrtávací pole v seznamu Finančních míst ta, která chce restartovat.  

9. Uživatel stiskne tlačítko „OK“ .  

10. Zobrazí se dialogové notifikační okno s dotazem, zda si uživatel skutečně přeje provést restart 
procesu u vybraných Finančních míst. V horní části je pak zobrazen text samotné zprávy, která bude 
e-mailem odeslána příslušným uživatelům restartované organizace. Text této notifikace může být 
rozšířen přidáním poznámky.  
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Obrázek 181:  Dialogové notifkační okno 

 

11. Po stisknutí tlačítka „Ano“  se zobrazí dialogové okno „Protokol akce“ s informací, že byl 
restart naplánován. 

Obrázek 182:  Dialogové okno „Protokol o provedení akce“ s informací o naplánovaném 
restartu 

 

12. Výsledek: V aplikaci „Schválení závazných parametrů na kapitole“ se nyní změnil název tlačítka 
z „Restartovat“ na „Stornovat restart“ a na aplikacích se u dotčených organizačních jednotek 
objeví varovné hlášení o naplánovaném restartu.  

Poznámka: Uživatel má tedy do té doby, než restart proběhne (v systémem naplánovaný čas), 
možnost restart stornovat.  

Obrázek 183: Aplikace „Schválení závazných parametrů na kapitole“ po naplánování restartu 
na Kapitole 

 

13. Poté, co byl restart v daný čas úspěšně proveden, jsou data přidělených limitů závazných parametrů, 
rozpisu rozpočtu či vygenerovaných hodnot závazných ukazatelů restartovaných Finančních míst 
vymazána ze všech stavů hlavního procesu, kterými daná Finanční místa v aktuálním běhu prošla 
(mezi stavy 15 a 05). 
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Hlavní proces Kapitoly je vrácen do stavu „16 – ZP ke schválení na kapitole“. Restart se týká 
pouze dat ve finálních verzích Referentů OSS a MÚ, tj. restartem nikdy nejsou dotčena data 
v pracovních verzích Referentů OSS a MÚ. 

14. Stisknutím tlačítka „Neschválit referenta“  provede Správce rozpočtu Kapitoly 
neschválení vybraných Referentů, aby mohli provést změnu limitů závazných parametrů pro 
restartované podřízené organizační jednotky. 

Správce rozpočtu Kapitoly může před neschválením vybraných Referentů provést úpravu 
přerozdělení limitů závazných parametrů mezi část RISPR a část EDS/SMVS, případně doplnit 
viditelné vztahy. 

15. Vybraní Referenti změní limity závazných parametrů pro restartovaná Finanční místa a následně 
odešlou tento rozpis limitů závazných parametrů zpět Správci rozpočtu Kapitoly ke schválení. 
Správce rozpočtu Kapitoly následně provede schválení a odeslání nových limitů závazných 
parametrů podřízeným organizačním jednotkám. 

Poznámka: Restartem hlavního procesu Kapitoly jsou odstraněny příznaky šachovnicového praporku 
z finálních verzí všech Referentů OSS a MÚ, kteří před restartem provedli uložení pracovní verze do 
finální. Jejich pracovní verze zůstávají nedotčeny. 
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3.6.1 Hlášky o naplánovaném restartu z úrovně Kapitoly 

Jakmile je z úrovně Kapitola naplánován restart podřízených organizačních jednotek, objeví se 
informační hláška o naplánovaném restartu jednak v aplikacích hlavního procesu na samotné úrovni 
Kapitola, ale také v aplikacích hlavního procesu na všech organizačních jednotkách, bez ohledu na to, 
zda jsou do restartu zahrnuté či nikoli. Hlášky obsahují informaci o tom, zda je naplánovaný restart 
komplexní nebo kaskádový a současně to, zda je daná organizační jednotka do restartu zahrnuta či 
nikoli.   
 
Obrázek 184: Ukázka hlášky o naplánovaném kaskádovém restartu z úrovně Kapitoly v aplikacích 
na úrovni Kapitoly 

 

Obrázek 185: Ukázka hlášky o naplánovaném kaskádovém restartu z úrovně Kapitoly v aplikacích 
na úrovni Meziúrovně 
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Obrázek 186: Ukázka hlášky o naplánovaném komplexním restartu z úrovně Kapitoly v aplikacích 
na úrovni OSS 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky s hláškami o naplánovaném restartu z úrovně Kapitoly jsou pouze 
ilustrativní.) 

 

3.7 Restart hlavního procesu z úrovně MF-11 

Restart hlavního procesu z nadřízených organizačních úrovní znamená v případě komplexního restartu 
navrácení hlavního procesu zpět na organizační úroveň, která provádí restart (u Kapitoly tedy na úroveň 
MF-11), v případě kaskádového restartu navrácení hlavního procesu zpět na úroveň Kapitoly. V této 
kapitole bude vysvětleno, jaké dopady pro úroveň Kapitoly má takový restart z nadřízené organizační 
úrovně.  

Restart z úrovně MF-11 může být vyvolán primárně z těchto důvodů: 

 změna limitů závazných parametrů Kapitolám z úrovně MF-11, 

 změna centrálních kmenových dat PVS nebo závazných ukazatelů na úrovni MF-11, 

 změna algoritmů závazných parametrů na úrovni MF-11, 

 ukončení stávajícího běhu a spuštění běhu nového. 

Restart hlavního procesu z úrovně MF-11 může mít jednu z těchto podob: 

 komplexní restart; 

 kaskádový restart; 

 restart pro opravu dat; 

 rozpis minulého běhu (stav 02). 

3.7.1 Komplexní restart 

Komplexním restartem Kapitoly z úrovně MF-11 (provádí Správce rozpočtu MF-11) dochází k odstranění 
všech dat dané Kapitoly (tj. hodnot závazných parametrů, rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů) ze 
všech stavů, kterých Kapitola a její podřízená Finanční místa v aktuálním běhu dosáhla. Všechna 
restartovaná Finanční místa musí znovu připravit rozpis rozpočtu (pracovní verze referentů nejsou 
dotčeny). 

Komplexní restart z úrovně MF-11 lze provést buď pro všechny Kapitoly či pouze pro vybrané Kapitoly 
(tzv. selektivní restart). 

Komplexním restartem dochází k výmazu dat ze všech stavů v intervalu <23 – 01>, kterých daná Kapitola 
v aktuálním běhu fáze dosáhla. 
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Komplexní restart z úrovně MF-11 se na úrovni Kapitola projeví následujícími znaky: 

1. V případě, že je u dané Kapitoly proveden restart z úrovně MF-11, uvidí Správce rozpočtu Kapitoly 
nebo Referent Kapitoly v aplikacích „Detailizace závazných parametrů na kapitole“, „Schválení 
závazných parametrů na kapitole“ a „Schvalování MÚ/OSS na kapitole“ hlášku o naplánovaném 
restartu. Stejná informace se zobrazí v aplikacích pro hlavní proces také uživatelům všech 
podřízených Finančních míst restartované Kapitoly.  

Poznámka: Pokud Kapitola není zahrnuta do restartu, samotný restart pro ni nemá žádný dopad do 
hlavního procesu. Informace o tom, že daná organizační jednotka není do restartu zahrnuta, je 
součástí hlášky.  

Poznámka 2: Před každým restartem existuje v systému pětiminutová ochranná lhůta, kdy uživatelé 
(v restartu zahrnutých organizačních jednotek a všech jejich podřízených Finančních míst) nebudou 
moci kopírovat data mezi stavy hlavního procesu ani v rámci pracovních verzí (tj. tlačítka pro kopie 
dat např. do finální verze apod. nebudou aktivní). 

Obrázek 187: Hláška o naplánovaném restartu v aplikaci „Detailizace závazných parametrů na 
kapitole“ 

 

2. Jak již bylo uvedeno v předchozím bodě, před samotným provedením restartu v avizovaný čas je 
uživatelům Kapitoly a všech jejích podřízených Finančních míst zablokována veškerá funkcionalita 
pro změny dat ve stavech hlavního procesu Kapitoly. Uživatelé tedy nebudou mít možnost např. 
ukládat data do finálních verzí, odesílat rozpis rozpočtu ke schválení na jejich Správce rozpočtu či 
odesílat rozpis rozpočtu ke schválení na nadřízenou organizační úroveň. Uložit pořízená data 
v pracovních verzích možné je. 

3. Komplexním restartem dochází vždy k výmazu dat limitů závazných parametrů, rozpisu rozpočtu či 
vygenerovaných hodnot závazných ukazatelů Kapitoly a všech jejích podřízených Finančních míst 
ze všech dotčených stavů hlavního procesu (viz následující tabulka), avšak data v pracovních verzích 
uživatelů Kapitoly a jejich podřízených finančních míst jsou tímto nedotčená.  

Tabulka 31: Výmaz jednotlivých stavů dle organizační úrovně 

Restart z organizační úrovně Výmaz organizačních jednotek z jednotlivých stavů 
hlavního procesu 

MF-11 23 – 01 

4. Restartem dochází také vždy k odstranění příznaků šachovnicových praporků z finálních verzí všech 
uživatelů Kapitoly a jejich podřízených Finančních míst, kteří měli do finální verze uložena data. 
Tímto je zajištěno, že až se vrátí hlavní proces opět na úroveň Kapitoly a poté na její podřízená 
Finanční místa, uživatelé budou muset opět uložit data do finálních verzí dříve, než je postoupí do 
dalšího stavu hlavního procesu.  

Obrázek 188: Odstraněný příznak u finální verze po provedení restartu 
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5. Poté, co je restart proveden, je stav aplikací na úrovni Kapitola a na jejích podřízených Finančních 
místech stejný, jako by Kapitola v aktuálním běhu fáze ještě nikdy neobdržela limity závazných 
parametrů z úrovně MF-11, resp. jako by hlavní proces v aktuálním běhu fáze ještě na dané Kapitole 
nezačal. Pro pokračování v přípravě rozpočtu Kapitoly a jejích podřízených Finančních míst 
v aktuálním běhu fáze, musí Kapitola a její podřízená Finanční místa opět počkat, až obdrží limity 
závazných parametrů z nadřízené organizační úrovně. 

6. Informaci o tom, že byla daná Kapitola zrestartována, se její uživatelé dozvědí prostřednictvím 
notifikačního e-mailu. Dále je možné tento stav ověřit pomocí reportu „KAP – Monitorování stavu 
procesu kapitoly“. 

3.7.2 Kaskádový restart 

Kaskádový restart z úrovně MF-11 (provádí Správce rozpočtu MF-11) lze provést buď pro všechny 
Kapitoly či pouze pro vybrané Kapitoly (tzv. selektivní restart). Tímto restartem dojde k odstranění dat 
dané Kapitoly (hodnot závazných parametrů, rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů) pouze z těch 
stavů, které se nacházejí v hlavním procesu nad úrovní Kapitoly (cesta dolů i nahoru), takže hlavní 
proces, který probíhá na úrovních od Kapitoly níže, nebude tímto restartem dotčen.  

Hlavní předností kaskádového restartu je fakt, že pokud po jeho provedení MF-11 změní limity 
závazných parametrů a Kapitola se rozhodne promítnout tuto změnu pouze u vybraných 
Finančních míst, nebudou ostatní Finanční místa tímto krokem dotčena. Pokud by byl naopak 
proveden komplexní restart, musela by rozpis znovu připravovat všechna podřízená Finanční místa dané 
Kapitoly, tedy i ta, kterých se změna netýká.  

Kaskádovým restartem z úrovně MF-11 dojde k výmazu dat limitů závazných parametrů pouze ze stavů 
v intervalu <23 – 19> a <04 – 01>. 

Pokud po provedení kaskádového restartu MF-11 změní limity závazných parametrů, může se Kapitola 
následně rozhodnout promítnout tuto změnu u vybrané Meziúrovně použitím tzv. „kaskádového restartu 
MÚ“.  Tím umožní dané Meziúrovni vybrat ze svých podřízených organizačních jednotek ty, které budou 
restartovány. 

Uživatelé zrestartované Kapitoly jsou o provedeném restartu informováni prostřednictvím notifikačního 
e-mailu. 
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Obrázek 189: Schéma výmazu dat při kaskádovém restartu Kapitoly 

 

 Pokud je pro danou Kapitolu proveden kaskádový restart, práce na Kapitole a na všech jejích 
podřízených organizačních jednotkách může pokračovat, avšak Správce rozpočtu Kapitoly 
nebude mít možnost odeslat rozpis rozpočtu Kapitoly ze stavu 05 ke schválení na MF, 
dokud pro ni neexistují všechny stavy v intervalu <23 – 19>. 

 Pokud Kapitola není zahrnuta do restartu, samotný restart pro ni nemá žádný dopad do hlavního 
procesu. Jakmile byly z MF-11 odeslány změněné částky závazných parametrů, může správce 
rozpočtu kapitoly v okamžiku, kdy obdrží závazné parametry z MF-11 (stav „18 – ZP schválené 
MF pro kapitolu“), provést selektivní restart vybraných podřízených organizačních jednotek, aby 
jim mohla změnit limity závazných parametrů dle změn provedených na úrovni MF-11. Toto je 
důležitý rozdíl ve srovnání s komplexním restartem. V případě kaskádového restartu musí 
nejdříve začít pracovat se systémem Správce rozpočtu Kapitoly, v případě komplexního 
restartu začíná rovnou pořizovat hodnoty závazných parametrů Referent Kapitoly.  

 Správce rozpočtu Kapitoly musí po provedeném selektivním restartu následně neschválit 
vybrané Referenty Kapitoly. Referenti Kapitoly poté organizačním jednotkám zahrnutým do 
restartu  změní částky závazných parametrů.  

 Správce rozpočtu Kapitoly následně nové hodnoty závazných parametrů schválí a odešle na 
vybrané podřízené organizační úrovně. Rozpis tedy znovu připravují jen ty podřízené organizační 
jednotky, které byly restartovány, zatímco ostatní organizační jednotky zůstávají nedotčeny. 

3.7.3 Restart pro opravu dat 

Na úrovni MF-11 je nově k dispozici restart pro opravu dat, který umožňuje vrátit proces na úroveň 
Kapitoly, aniž by bylo nutné měnit hodnoty závazných parametrů. 

Po provedení tohoto druhu restartu v případě Kapitoly s více OSS jsou smazány stavy 01 – 04 (proces je 
tedy vrácen do stavu „05 - Rozpis schválený na kapitole“). Správce rozpočtu kapitoly může  následně 
provést opravu (restart) vybrané podřízené organizační meziúrovně/OSS. 
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V případě Kapitoly s jednou OSS jsou smazány stavy 01 – 08 (proces je tedy vrácen do stavu „09 - 
Rozpis ke schválení na OSS”). Správce OSS může náslědně provést restart své organizační jednotky 
či neschválení jednoho z Referentů OSS za účelem opravy dat. 

Uživatelé zrestartovaná organizační jednotky jsou o provedeném restartu informováni prostřednictvím 
notifikačního e-mailu. 

3.7.4  Rozpis minulého běhu (stav 02) 

Pro případ, kdy Kapitola v rámci aktivního běhu nedodrží termín pro vrácení dat na MF, byla vyvinuta 
funkcionalita, která umožní vrátit tuto Kapitolu zpět na začátek běhu a zrušit tím restart této Kapitoly 
v aktuálním běhu.  

Funkcionalita „ Rozpis minulého běhu (stav 02)“ je k dispozici Správci rozpočtu MF-11. 

Přínosem této funkcionality je řádné uzavření běhu Správcem rozpočtu MF-11 v plánovaném termínu bez 
blokace aktuálního běhu některou z Kapitol státního rozpočtu.  

Pomocí této funkcionality tedy lze vrátit výše uvedenou Kapitolu včetně všech jejích  podřízených 
organizačních jednotek v aktuálním běhu do stavu před restartem. Hodnoty závazných parametrů, 
rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů jsou v tomto případě vráceny na hodnoty naposledy 
schváleného a ukončeného běhu.  

Uživatelé Kapitoly jsou i v tomto případě informováni o provedeném restartu  prostřednictvím 
notifikačního e-mailu. 

3.7.5 Ukončení aktuálního běhu fáze a zahájení nového běhu fáze 
úrovní MF-11 

3.7.5.1 Ukončení aktuálního běhu fáze na úrovni MF-11 

Úroveň MF-11 má možnost provést ukončení aktuálního běhu fáze a zahájit nový běh fáze v případě, že 
již v aktuálním běhu fáze schválila rozpisy rozpočtu všech Kapitol a novým během chce zachytit změny 
limitů závazných parametrů vybraných Kapitol.  

MF-11 může rozhodnout, které Kapitoly se mají nového běhu fáze účastnit, a tyto pak začínají hlavní 
proces přípravy rozpočtu v tomto novém běhu zcela od začátku, kdy MF-11 stanovuje nové limity 
závazných parametrů těmto Kapitolám. Rozpisy rozpočtu Kapitol, které nejsou zařazeny do nového běhu 
fáze, zůstávají v tomto novém běhu fáze ve stavu „01 – Rozpis schválený na MF-11“ hlavního procesu 
přípravy rozpočtu. Data všech Kapitol/MÚ a OSS z původního běhu jsou uložená a přístupná pro 
reporting. Uživatelé RISPR tak mohou porovnávat data svých organizačních jednotek (závazných 
parametrů, rozpisů rozpočtu či závazných ukazatelů) mezi jednotlivými běhy přípravy rozpočtu v RISPR. 

3.7.5.2 Zahájení nového běhu fáze se změnami algoritmů závazných parametrů 
na úrovni MF-11 

Úroveň MF-11 má možnost mezi běhy upravit definice algoritmů závazných parametrů. Pokud chce 
MF-11 tyto změny provést, spustí na konci běhu restart typu “Zahájení nového běhu bez výběru 
kapitoly (změna alg. ZP)“ a na začátku nového běhu provede požadované změny algoritmů ZP. Změna 
algoritmů ZP ale může mít dopad do rozpisů rozpočtu, které Kapitoly pořídily v předchozím běhu (viz 
následující příklad).  

1. Definice závazného parametru a stanovení limitu ZP pro Kapitolu X v 1. běhu fáze: 

Závazný parametr:  ZP1 

Algoritmus závazného parametru ZP1:  rozpočtové položky 5011, 5012 a 5013 

Limit závazného parametru stanovený pro Kapitolu X:  1.000.000 Kč 
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2. Kapitola X provedla v 1. běhu fáze následující rozpis rozpočtu dle stanoveného limitu 
závazného parametru ZP1: 

Rozpočtová položka Částka 

5011 200.000 Kč 

5012 500.000 Kč 

5013 300.000 Kč 

Celkem ZP1 1.000.000 Kč 

Kapitola X tedy provedla správně rozpis celého stanoveného limitu závazného parametru ZP1. 

3. Úroveň MF-11 změnila na začátku nového běhu algoritmus závazného parametru ZP1: 

Závazný parametr:  ZP1 

Algoritmus závazného parametru ZP1:  rozpočtové položky 5011 a 5012 

Limit závazného parametru stanovený pro Kapitolu X:  1.000.000 Kč 

Úroveň MF-11 tedy odstranila z algoritmu závazného parametru ZP1 rozpočtovou položku 5013. 

4. Když se však nyní podíváme na rozpis rozpočtu Kapitoly X, zjistíme, že podle nového 
algoritmu závazného parametru ZP1 již nemá Kapitola X rozepsán stanovený limit na tomto 
závazném parametru v požadovaném objemu: 

Rozpočtová položka Částka 

5011 200.000 Kč 

5012 500.000 Kč 

5013 300.000 Kč 

Celkem ZP1 700.000 Kč 

Původní částka rozpisu rozpočtu Kapitoly X pořízená na rozpočtové položce 5013 již není započtena 
do rozpisu stanoveného limitu závazného parametru ZP1. Stanovený limit na ZP1 1.000.000 Kč není 
roven rozepsané částce tohoto závazného parametru 700.000 Kč. 

5. Pro tyto případy systém umožňuje výpočet korekce – což je systémová oprava limitu 
závazného parametru podle skutečného rozpisu provedeného Kapitolou. Korekce tedy 
představují rozdíl mezi hodnotou ZP v aktuálním běhu a hodnotou ZP v předchozím běhu, který je 
vyvolaný změnou v definici (algoritmu) ZP. Pokud je hodnota korekce kladná, znamená to, že 
změnou v definici ZP došlo k navýšení hodnoty ZP v aktuálním běhu o částku korekce oproti běhu 
předchozímu. Jestliže je hodnota korekce záporná, znamená to, že změnou v definici ZP došlo 
v aktuálním běhu ke snížení hodnoty ZP o částku korekce. Při aktivaci změn v algoritmech ZP na 
MF-11 dojde automaticky k přepočtu limitů ZP a Kapitola (resp. její podřízená Finanční místa) tak 
již nemusí činit žádné kroky k úpravě svého rozpisu, aby odpovídal stanoveným limitům 
závazných parametrů s upravenou algoritmizací. Pokud tedy u Kapitoly/Finančního místa 
v zahájeném běhu nedochází k jiným změnám v závazných parametrech a nebude ani třeba 
provádět změny v rozpisu rozpočtu (např. přesuny mezi rozpočtovými položkami), není nutné ji do 
aktuálního běhu zapojovat (tzn. Kapitolu/Finanční místo není nutné restartovat). 

Poznámka: Kapitoly/Finanční místa, jichž se změna algoritmizace ZP týká, jsou o provedené úpravě 
informovány prostřednictvím notifikačního e-mailu. 

V RISPR pak mohou uživatelé Kapitoly a jejich podřízených Finanční míst sledovat tyto případné 
korekce stanovených limitů závazných parametrů mezi ukončeným předchozím během a nově 
zahájeným aktuálním během prostřednictvím reportu „KAP/MÚ – Korekce závazných parametrů“ 
v oblasti Závazné parametry. 
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Obrázek 190: Spuštění reportu „KAP/MÚ – Korekce závazných parametrů“ 

 

Obrázek 191: Report „KAP/MÚ – Korekce závazných parametrů“ 

 
 
Report „Korekce závazných parametrů“ obsahuje přehled závazných parametrů, přičemž 
v jednotlivých sloupcích reportu jsou obsaženy následující částky: 

1. Konec posledního běhu – limit závaznho parametru přidělený z nadřízené organizační úrovně 
v předchozím běhu fáze. 

2. Korekce po posledním běhu – vypočtená korekce limitu závazného parametru vyvolaná 
změnou algoritmu závazného parametru na začátku aktuálního běhu. 

3. Změna od posledního běhu – rozdíl limitů závazného parametru stanovených z nadřízené 
organizační úrovně mezi předchozím a aktuálním během fáze s vyloučením vlivu korekce          
(tj. s vyloučením částky ve sloupci „Korekce po posledním běhu“). Jedná se tedy o změnu limitu 
závazného parametru (deltu) přiděleného z nadřízené organizační úrovně pro aktuální běh, která 
je způsobena jiným vlivem, než je změna algoritmu závazného parametru mezi předchozím 
a aktuálním během. 

4. Aktuální běh – limit závazného parametru přidělený z nadřízené organizační úrovně v rámci 
aktuálního běhu fáze.  

5. Změna od posledního běhu včetně korekce – rozdíl limitů závazného parametru stanovených 
z nadřízené organizační úrovně mezi předchozím a aktuálním během fáze se zahrnutím vlivu 
korekce (tj. součet sloupce „Korekce po posledním běhu“ a „Změny od posledního běhu“). Jedná 
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se tedy o změnu limitu na závazném parametru přiděleného z nadřízené organizační úrovně pro 
aktuální běh z hlediska vlivu korekce a současně z důvodu ostatních vlivů, než je změna 
algoritmu závazného parametru mezi předchozím a aktuálním během. 

3.7.5.3 Restart se zahájením nového běhu – aktualizace kontextu formuláře 

Ve chvíli, kdy Správce rozpočtu MF11 naplánuje a potvrdí restart se zahájením nového běhu, zobrazí se 
v kontextovém řádku formuláře na všech organizačních úrovních informace o tomto naplánovaném 
restartu. 

Obrázek 192: Kontextový řádek  – informace o naplánovaném restartu 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky jsou pouze ilustrativní.) 

V momentě, kdy na pozadí systému začne probíhat samotný restart a uživatel ve stejnou chvíli provede 
aktualizaci formuláře, zobrazí se dialogové okno s informací, že právě probíhá restart se zahájením 
nového běhu a je nutné počkat na dokončení restartu. 

Obrázek 193: Protokol akce – informace o probíhajícím restartu 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky jsou pouze ilustrativní.) 

Pokud došlo k zahájením nového běhu ve chvíli, kdy má uživatel otevřený formulář, nicméně neprobíhá 
žádná jeho aktualizace (tj. v době nečinnosti, kdy uživatel nezastihl informaci v kontextové liště 
formuláře), je uživatel informován o zahájení nového běhu pomocí dialogového okna při nejbližší 
provedené aktualizaci. Po proběhnuté aktualizaci formuláře je v kontextu automaticky změněno číslo 
a název běhu.  
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Obrázek 194: Protokol akce – informace o zahájení nového běhu a aktualizaci formuláře 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky jsou pouze ilustrativní.) 

3.8 Vypršení časového limitu pro práci s aplikacemi hlavního procesu 

Pokud uživatel nepracuje s aplikací pro hlavní proces na úrovni Kapitoly (tj. „Detailizace závazných 
parametrů na kapitole“, „Schválení závazných parametrů na kapitole“ a „Schvalování MÚ/OSS na 
kapitole“) déle než 50 minut, obdrží varovné hlášení, že za zobrazený čas bude aplikace odpojena 
od RISPR a uživatel tedy může přijít o neuložená data. 

Obrázek 195: Varování o blížícím se odpojení aplikace od systému RISPR 

 

Po vypršení časového intervalu zobrazeného ve varovném hlášení je aplikace odpojena od RISPR 
a uživatel obdrží následující zprávu. 

Obrázek 196: Hlášení o odpojení aplikace od RISPR 

 

Po odpojení aplikace od RISPR je aplikace uzavřena a pokud chce uživatel v práci pokračovat, musí ji 
znovu otevřít. Neuložená data jsou však nenávratně ztracena. 
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4. Hlavní proces – Příprava rozpočtového provizoria 

4.1 Rozpočtové fáze v RISPR a vazby mezi nimi – obecně 
V režimu Rozpočtového provizoria jsou k dispozici samostatné rozpočtové fáze 7100 – 8200 (jedna fáze 
= jeden měsíc), jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.3.1 Fáze a běhy přípravy rozpočtu. Pro přípravu 
rozpočtového provizoria je tedy vyhrazeno celkem 12 fází na jednotlivé měsíce rozpočtového roku.  

Schéma rozdělení fází vyhrazených pro rozpočtové provizorium je zobrazeno níže – viz Obrázek 197: 
Fáze pro přípravu rozpočtového provizoria. 

Obrázek 197: Fáze pro přípravu rozpočtového provizoria 

 

Data ve fázi rozpočtového provizoria se vždy pořizují paralelně se stále probíhající přípravou 
standardního rozpočtu ve fázi 1000, přičemž v každé fázi rozpočtového provizoria je možné připravovat 
rozpočet v jednom či více bězích. Jednotlivé fáze rozpočtového provizoria pak mohou být zahájeny vždy 
až po ukončení předchozí fáze rozpočtového provizoria, nikdy nemohou běžet paralelně.  

Příprava rozpočtového provizoria na první měsíc (tj. fáze 7100) probíhá v čisté fázi bez výchozích dat, 
jelikož při zahájení této fáze nedochází k žádné kopii dat. Další fáze pro přípravu rozpočtového provizoria 
(tj. fáze 7200 – 8200) jsou vždy zahajovány s převzetím dat z předchozí schválené fáze rozpočtového 
provizoria (kopírována jsou data závazných parametrů, rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů) viz  
Obrázek 198. 

Obrázek 198: Posloupnost fází pro přípravu rozpočtového provizoria 

 

Při zahájení fáze 7200 – 8200 bude vždy docházet k převzetí dat, jinými slovy dojde k převzetí 
konečného stavu dat zdrojové fáze do 0. běhu zahajované fáze. Jakmile systém data úspěšně zkopíruje 
do 0. běhu, tak dále vygeneruje do 1. běhu zahajované fáze pro všechny organizační jednotky nulové 
delty závazných parametrů a závazných ukazatelů, a to až do stavu 01 (rozpis rozpočtu všech Kapitol 
bude tedy po zahájení fáze s převzetím dat schválen v 1. běhu fáze na úrovni MF-11 ve stavu 01). 

Pokud po zahájení fáze dojde z úrovně MF-11 ke změnám v algoritmech závazných parametrů (aktivaci 
změn ZP nelze provést před zahájením fáze), do počátečního stavu 1. běhu (sloupec Začátek běhu) se 
dogenerují korekce závazných parametrů dle aktuálně platných algoritmů závazných parametrů zahájené 
fáze. Poté bude mít Správce rozpočtu MF-11 možnost zařadit vybrané Kapitoly do 1. běhu fáze 
prostřednictvím selektivního restartu aktuálního běhu. 

Uživatelům je po zahájení fáze (pro každý běh) k dispozici nová (čistá) sada pracovních verzí pro 
pořizování hodnot závazných parametrů a rozpisu rozpočtu.   

4.2 Specifika přípravy rozpočtového provizoria 
Proces přípravy rozpočtového provizoria se v podstatě neliší od procesu přípravy standardního rozpočtu 
(s výjimkou výchozích dat ve fázích 7200 – 8200), příprava dat ve fázi rozpočtového provizoria však 
probíhá pouze na jeden rok SDR (N). 
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Obrázek 199: Příklad aplikace „Rozpis rozpočtu OSS” – rozpis pořizován pouze na jeden rok SDR 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky jsou pouze ilustrativní.) 

 

Pro fáze rozpočtového provizoria (fáze 7100 – 8200) je možné definovat odlišnou sadu závazných 
parametrů a jejich algoritmů oproti fázi přípravy standardního rozpočtu ve fázi 1000. 

Závazné ukazatele jsou ve fázi rozpočtového provizoria také generovány, report se však nenazývá 
„Příloha č. 4”, ale pouze „Závazné ukazatele”. Příjmové ZU, které jsou v rozpočtovém provizoriu vždy 
nulové, a PU se zobrazují v reportu závazných ukazatelů dle nastavení v aplikacích PVS a PU. Nulové 
výdajové specifické ukazatele se v reportu nezobrazují (bez ohledu na příznak „Vyloučit v případě 
nulového ukazatele”). 

Správce rozpočtu MF-11 má možnost fázi rozpočtového provizoria schválit či neschválit a případně 
ukončit celý proces přípravy rozpočtového provizoria. V případě schválení první fáze rozpočtového 
provizoria (tj. 7100) je možno zahájit další fázi rozpočtového provizoria (tj. 7200).  

V rámci zahájení druhé (a každé další) fáze rozpočtového provizoria dochází ke kopii dat (kopírována 
jsou data závazných parametrů, rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů) z předchozí fáze. 
V převzatém rozpisu mohou být ponechána i data pořízená na aktuálně neplatných rozpočtových 
klasifikacích. Tato data jsou na rozpisovém formuláři barevně zvýrazněna symbolem žlutého trojúhelníku 

. Tento symbol označuje ty klasifikace, které jsou aktuálně neplatné, ale byly platné v některé 
z předchozích fází. V tomto případě RISPR vyžaduje, aby na těchto klasifikacích byl v aktuální fázi 
připraven rozpis rozpočtu ve stejné výši jako v poslední fázi, ve které byl tento prvek platný. Jinými slovy 
na žádné klasifikaci označené tímto symbolem nesmí dojít ke změně rozpisu, neboť v takovém případě 
by nebylo umožněno odeslat rozpis rozpočtu z úrovně OSS na nadřízenou organizační úroveň ke 
schválení. 

Symbol žlutého trojúhelníku s vykřičníkem  na rozpisovém formuláři označuje ty klasifikace, které jsou 
v aktuální chvíli neplatné a nebyly platné ani v žádné z předcházejících fází. Pokud je narozpočtováno na 
nějakou takto označenou klasifikaci, pak nebude uživateli umožněno provést kopii dat z pracovní verze 
do finální verze. Jinými slovy na žádné klasifikaci označené žlutým trojúhelníkem s vykřičníkem nesmí být 
narozpočtováno. 

Fázi 1000 lze ukončit se schválením pouze za předpokladu, že je ukončena příprava rozpočtového 
provizoria ve všech fázích 7100 - 8200. Po ukončení fáze 1000 je rozpočet z této fáze přenesen do 
RISRE a následně čerpán dle pravidel pro čerpání schváleného rozpočtu. 
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4.2.1 Reporting v režimu rozpočtového provizoria 

V rámci fází přípravy rozpočtového provizoria (fází 7100 – 8200) jsou využitelné všechny reporty RISPR 
stejně jako v případě fáze přípravy standardního rozpočtu (fáze 1000), tj. pro přípravu rozpočtového 
provizoria neexistují žádné speciální reporty. Např. pro účely porovnání dvou fází (tj. např. fáze 1000 
a 7100) je možné použít reporty: KAP/MÚ – Závazné parametry - porovnání dvou fází/běhů či 
KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu - porovnání dvou fází/běhů. 
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5. Hlavní proces – Příprava změny zákona 

5.1 Rozpočtové fáze v RISPR a vazby mezi nimi – obecně 
V režimu změny zákona jsou k dispozici samostatné rozpočtové fáze 1100 – 1900 ve vazbě na 
standardní rozpočtovou fázi 1000. Pro změnu zákona je tedy vyhrazeno celkem 9 fází. 

Obrázek 200: Fáze pro přípravu změny zákona o SR 

 

Data ve fázi změny zákona o SR se mohou začít pořizovat až v momentě, kdy je schválen standardní 
rozpočet ve fázi 1000. 

V každé změně zákona o SR je možné připravovat rozpočet v jednom, ale i ve více bězích. 

První fáze změny zákona o SR (tj. fáze 1100) je zahajována s převzetím dat ze schválené fáze 1000 
(všechna data jsou ve stavu 01); další fáze pro změnu zákona o SR (tj. fáze 1200 – 1900) jsou vždy 
zahajovány s převzetím dat z poslední schválené fáze v systému RISPR (kopírována jsou data 
závazných parametrů, rozpisu rozpočtu a závazných ukazatelů). Data jsou převzata beze změny ze 
schváleného rozpočtu bez ohledu na platnosti závazných parametrů, rozpočtových klasifikací 
a průřezových ukazatelů. Jednotlivé fáze změny zákona o SR nelze připravovat paralelně, ve stavu 
„Aktivní“ smí být vždy pouze jedna fáze pro přípravu Změny zákona o SR. 

Obrázek 201: Posloupnost fází pro přípravu změn zákona o SR 

 

Při zahájení fáze 1100 - 1900 bude vždy docházet k převzetí dat, jinými slovy dojde k převzetí konečného 
stavu dat zdrojové fáze do 0. běhu zahajované fáze. Jakmile systém data úspěšně zkopíruje do 0. běhu, 
tak dále vygeneruje do 1. běhu zahajované fáze pro všechny organizační jednotky nulové delty 
závazných parametrů a závazných ukazatelů, a to až do stavu 01 (rozpis rozpočtu všech Kapitol bude 
tedy po zahájení fáze s převzetím dat schválen v 1. běhu fáze na úrovni MF-11 ve stavu 01). 

Pokud po zahájení fáze dojde z úrovně MF-11 ke změnám v algoritmech závazných parametrů (aktivaci 
změn ZP nelze provést před zahájením fáze), do počátečního stavu 1. běhu (sloupec Začátek běhu) se 
dogenerují korekce závazných parametrů dle aktuálně platných algoritmů závazných parametrů zahájené 
fáze. Poté bude mít Správce rozpočtu MF-11 možnost zařadit vybrané Kapitoly do 1. běhu fáze 
prostřednictvím selektivního restartu aktuálního běhu. 

Uživatelům je po zahájení fáze k dispozici nová (čistá) sada pracovních verzí pro pořizování hodnot 
závazných parametrů a rozpisu rozpočtu.   

5.2 Specifika přípravy změny zákona 
Proces přípravy změny zákona o SR se v podstatě neliší od procesu přípravy standardního rozpočtu 
(s výjimkou výchozích dat), příprava dat ve fázi změny zákona o SR však probíhá pouze na jeden rok 
SDR (N). 
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Obrázek 202: Příklad aplikace „Rozpis rozpočtu OSS” – rozpis pořizován pouze na jeden rok SDR 

 

(Poznámka: Snímky obrazovky jsou pouze ilustrativní.) 

 

Pro jednotlivé fáze změny zákona o SR je možné definovat odlišné platnosti a algoritmy závazných 
parametrů oproti fázi přípravy standardního rozpočtu (tj. fázi 1000). V případě potřeby lze provést úpravu 
definice viditelných vztahů, ve které se zohlední provedené změny v nastavení kmenových dat         
(např. vznik nových PVS). 

V převzatém rozpisu z předchozí fáze mohou být ponechána i data pořízená na aktuálně neplatných 
rozpočtových klasifikacích. Tato data jsou na rozpisovém formuláři barevně zvýrazněna symbolem 

žlutého trojúhelníku . Tento symbol označuje ty klasifikace, které jsou aktuálně neplatné, ale byly 
platné v některé z předchozích fází. V tomto případě RISPR vyžaduje, aby na těchto klasifikacích byl 
v aktuální fázi připraven rozpis rozpočtu ve stejné výši jako v poslední fázi, ve které byl tento prvek 
platný. Jinými slovy na žádné klasifikaci označené tímto symbolem nesmí dojít ke změně rozpisu, neboť 
v takovém případě by nebylo umožněno odeslat rozpis rozpočtu z úrovně OSS na nadřízenou 
organizační úroveň ke schválení. 

Symbol žlutého trojúhelníku s vykřičníkem  na rozpisovém formuláři označuje ty klasifikace, které jsou 
v aktuální chvíli neplatné a nikdy nebyly platné ani v žádné z předcházejících fází. Pokud je v aktuální fázi 
narozpočtováno na nějakou takto označenou klasifikaci, pak nebude uživateli umožněno provést kopii dat 
z pracovní verze do finální verze. Jinými slovy na žádné klasifikaci označené žlutým trojúhelníkem 
s vykřičníkem nesmí být narozpočtováno. 

Na všech organizačních úrovních je k dispozici report, který umožní porovnání hodnot rozpisu rozpočtu 
mezi aktuální fází a fází naposledy schválenou a přenesenou do systému RISRE. 

5.2.1 Reporting v režimu změny zákona 

V rámci fází změn zákona (fází 1100 – 1900) jsou využitelné všechny reporty RISPR stejně jako 
v případě fáze přípravy standardního rozpočtu (fáze 1000), tj. pro přípravu změn zákona neexistují žádné 
speciální reporty. Např. pro účely porovnání dvou fází (tj. např. fáze 1000 a 1100) je možné použít 
reporty: KAP/MÚ – Závazné parametry - porovnání dvou fází/běhů či KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu - 
porovnání dvou fází/běhů. 
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6.  Nastavení osobní zástupnosti 

Obrázek 203: Vymezení v procesním rámci školení hlavního procesu RISPR na úrovni Kapitola/MÚ 

 

Tabulka 32: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Zastupování Správce rozpočtu Kapitoly nebo Referent Kapitoly 

Tato kapitola popisuje, jakým způsobem může uživatel pracovat s nastavením osobní zástupnosti. Po 
ukončení školení bude uživatel schopen: 

 nastavit osobní zástupnost, 

 ukončit osobní zástupnost. 

Poznámka:  
Tato kapitola je společná pro všechny uživatele RISPR. Některá z uvedených pravidel nemusí být 
relevantní pro konkrétní školení, resp. školené typové uživatele. Na odlišnosti bude uživatel 
upozorněn ŠKOLITELEM. 

Nastavení osobní zástupnosti umožňuje uživateli stanovit svého zástupce tak, aby po dobu jeho 
nepřítomnosti nedošlo k formálnímu zablokování procesů Přípravy rozpočtu v RIS a aby na uživateli 
závislé činnosti v procesu Přípravy rozpočetu v RIS mohl vykonat jiný uživatel. 

Nastavení osobní zástupnosti může provést: 

 Každý uživatel RISPR – nastavuje svoji osobní zástupnost, viz popis dále. 

 Správce organizační struktury OJ – nastavuje zástupnost za všechny uživatele přiřazené na 
plánovaná místa dané OJ v RISPR. Popis nastavení osobní zástupnosti Správcem 
organizační struktury OJ je podrobně vysvětlen v rámci školení Správa organizační struktury 
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Organizační jednotky RISPR. Školicí materiál je k dispozici na společném úložišti školící 
dokumentace na Portálu IISSP. 

Zástupnost je definována vždy mezi dvěma uživateli systému a vždy má definované období platnosti.  

Zástupnost tedy obsahuje následující trojici údajů: 

 zastupovaný uživatel, 

 zastupující uživatel, 

 interval platnosti (od - do). 

 

Nastavení osobní zástupnosti provádí uživatel vždy v předstihu před plánovanou nepřítomností. 
V případě neplánované nepřítomnosti uživatele řeší nastavení zástupnosti v souladu s vnitřními předpisy 
dané OJ Správce organizační struktury OJ dané OJ. Zastupující uživatel získává funkční role, které 
má zastupovaný uživatel přidělené v rámci OM na všech jeho plánovaných místech. 

Pro definici zástupnosti v RISPR platí tato pravidla: 

1. Uživatelé Kapitoly a jejích Meziúrovní se mohou zastupovat navzájem. 

2. Uživatelé Kapitoly, Meziúrovní a OSS dané Kapitoly mohou zastupovat libovolného uživatele 
libovolné OSS dané Kapitoly (tedy uživatel jedné OSS může zastupovat uživatele jiné OSS, ale 
pouze za předpokladu, že obě OSS patří pod stejnou Kapitolu). 

3. Není možné definovat uživatele s výhradní rolí Výkazník jako zástupce uživatele Správce 
kmenových dat, Správce rozpočtu či Referent. Toto omezení vyplývá z následujícího pravidla: 
uživatel v roli Výkazníka není oprávněn měnit data v RISPR a proto nemůže zastupovat 
uživatele, který oprávnění měnit data vlastní. 

4. Uživatel může zástupce vybírat ze sjednocené množiny uživatelů za všechny OJ, na jejichž 
plánované místo je přiřazen. Při výběru zástupce má uživatel k dispozici primárně seznam 
uživatelů své OJ a sekundárně kompletní seznam odpovídající pravidlům pro definování 
zástupnosti. 

5. Zástupnost není přenosná, tzn., že uživateli ustanovenému jako zástupce uživatele na daném 
plánovacím místě nelze dále stanovit zástupce na daném plánovaném místě (jinými slovy 
zástupce zastupujícího uživatele nemá k dispozici funkcionality prvního zastupovaného uživatele; 
pokud například Referent zastupuje Správce kmenových dat, má přístup ke kmenovým datům, 
ale Správce rozpočtu, který zastupuje Referenta, již nikoli). 

6. V případě, že se v době probíhající zástupnosti uživatel přihlásí do RISPR a provede jakýkoliv 
z úkonů/úkolů, na který se zástupnost vztahuje, může úkol dokončit jak zastupovaný tak 
i zástupce. 

Nastavením osobní zástupnosti získává zástupce uživatele: 

1. veškerá oprávnění zastupovaného uživatele, například Správce rozpočtu Kapitoly zastupující 
Referenta Kapitoly, získá po dobu zastupování oprávnění provádět aktivity za zastupovaného 
Referenta, tj. připravovat hodnoty závazných parametrů za Kapitolu, 

2. přístup k datům zastupovaného uživatele RISPR, to znamená, že například v případě, že 
Správce kmenových dat Kapitoly dočasně zastupuje Referenta Kapitoly, získá přístup k jeho 
pracovním verzím rozpisu rozpočtu. 
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POZOR! 
Roli správce organizační struktury OJ nelze pomocí zastupování předat jinému uživateli 
a Správce organizační struktury OJ nadřízené OJ nemá oprávnění, s výjimkou Správa 
organizační struktury OJ na Kapitole, zasahovat a měnit vnitřní strukturu podřízené OJ. 
Může si ji pouze zobrazit k nahlížení. Jediný Správce organizační struktury OJ na Kapitole 
má oprávnění zasahovat do vnitřní struktury svých podřízených OJ. Pro řešení kolizních 
stavů a bezproblémové užívání a provozování OM je v závislosti na vnitřní organizaci každé OJ 
vhodné z důvodu vzájemné zastupitelnosti proškolit a registrovat alespoň dva Správce 
organizační struktury OJ. 

 

6.1 Aplikace Zastupování 

Obrázky uvedené v této části školicího materiálu jsou pouze ilustrativní, pořízeny na TU Správce 
rozpočtu Kapitoly. 

Aplikace pro určení zástupnosti se nachází na záložce „Příprava rozpočtu“  „Zastupování“ 

.  

Obrázek 204: Záložka „Zastupování“ 

 

Uživateli se zobrazí tabulka „Správa zastupování – jméno uživatele“ (viz Obrázek 205). 
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Obrázek 205: Správa zastupování 

 

V horní části tabulky „Definice nového zastupování“ uživatel v řádku „Zástupce“ klikne na okénko 

výběru . Zobrazí se dialogové okno „Výběr uživatele“. V jeho horní části v řádku „Seznam“               
si uživatel v rolovacím menu zvolí, zda použije „Primární seznam“ nebo „Rozšířený seznam“ 
uživatelů. 

 V primárním seznamu jsou uživateli nabízeni možní zástupci pouze z OJ uživatele. 

 V rozšířeném seznamu jsou uživateli nabízeni možní zástupci z OJ uživatele a navíc všichni další 
možní zástupci z jiných OJ (pravidlo 1 - 4 definice zástupnosti, viz výše). 

Pro každého z uživatelů v seznamu lze zobrazit seznam přiřazených TU. Tlačítka „Rozbalit vše“ 
a „Sbalit vše“ slouží k hromadnému zobrazení, resp. skrytí seznamu TU. Standardně se zobrazují 
pouze RISPR relevantní TU, pro zobrazení všech přiřazených TU použije uživatel tlačítko „Zobrazit 
všechny TU“. 

Tlačítko  slouží k vyhledávání v seznamu podle uživatelem zadaných kritérií. Při vyhledávání může 
uživatel použít zástupný znak „*”, který nahrazuje libovolný počet znaků. 
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Obrázek 206: Výběr uživatele (se zobrazeným seznamem TU) 

  

Uživatel si vybere svého zástupce a aktivně jej označí. Vybraný zástupce se automaticky vloží do tabulky. 

Obrázek 207: Výběr uživatele – vyhledávání v seznamu 

 

Uživatel nastaví v řádcích „Od“ a „Do“ dobu trvání zástupnosti a použije tlačítko „Uložit“ . 

Po provedení uvedené akce bude zaslána notifikace zúčastněným osobám. Uživatel má možnost text 
notifikace rozšířit o vlastní poznámky.  
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Obrázek 208: Notifikace pro zúčastněné osoby 

 

Uživatel potvrdí akci a zaslání notifikace použitím tlačítka „Odeslat“ .  

Poznámka: Zrušit akci včetně zrušení odeslání notifikace může uživatel prostřednictvím tlačítka „Zrušit 

akci“  . 

O nastavení zástupnosti je uživatel informován systémem hlášením v dolní části obrazovky. 

Obrázek 209: Informační zprávy po Uložení 

 

V prostřední části tabulky „Přehled zástupců“ má uživatel seznam všech dřívějších i aktuálních,       
popř. plánovaných zástupců. Tento seznam je automaticky tříděný sestupně podle datumů ve sloupci        
„Platí od“. Uživatel může nastavit vlastní způsob třídění, a to kliknutím na označení sloupců.  

Obrázek 210: Přehled zástupců 

 

Zástupce obdrží e-mail s informací o nastavení svého zastupování (viz následující obrázek). 
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Obrázek 211:Notifikační e-mail – nastaveno nové zastupování 

 

Označením řádku se jménem zástupce a stisknutím tlačítka „Ukončit“  resp. „Smazat“ 

 může uživatel zástupnost ukončit resp. smazat. Smazat lze pouze zástupnost plánovanou do 
budoucna, probíhající zástupnost lze pouze ukončit. 

Obrázek 212: Výmaz zástupců 

 

Po kliknutí na tlačítko „Ukončit“ resp. „Smazat“ je uživatel informován o výsledku hlášením systému 
 v dolní části obrazovky. 

Výsledek: Osobní zástupnost je ukončena resp. smazána. 

Obrázek 213: Výmaz zástupce – hlášení 

 

V dolní části tabulky „Přehled zastupovaných uživatelů“ vidí uživatel historii svého zastupování za jiné 
uživatele. Tato část je pouze informativní. Uživatel sám nemůže měnit svoji zástupnost za jiné uživatele. 
Záznamy v tomto seznamu může uživatel třídit kliknutím na označení sloupců (tedy stejným způsobem 
jako v přehledu zástupců). 

Obrázek 214: Přehled zastupovaných uživatelů – Žádný uživatel není zastupován 

 

Po nastavení či změně zástupnosti přijde zástupci uživatele odpovídající notifikační e-mail.  
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Obrázek 215: Notifikační e-mail - příklad 
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7. Cvičení 
Cvičení jsou obsahem Praktických částí s tímto obsahovým zaměřením: 

 Praktická část 1. „Nastavení viditelných vztahů na úrovni Kapitola“ 

 Praktická část 2. „Nastavení viditelných vztahů kopií z předchozího roku SDR“ 

 Praktická část 3. „Detailizace limitů závazných parametrů pro podřízená Finanční místa a práce 
s verzemi“ 

 Praktická část 4. „Údržba názvů pracovních verzí Referenta Kapitoly“ 

 Praktická část 5. „Schválení a odeslání závazných parametrů na podřízená Finanční místa“ 

 Praktická část 6. „Práce s reportem „Výpis číselníku rozpočtových položek“ v oblasti Kmenová 
data“ 

 Praktická část 7. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Detailizované závazné parametry dle roků SDR“ 
v oblasti Závazné parametry“ 

 Praktická část 8. „Schvalování rozpisů rozpočtů podřízených Finančních míst na úrovni Kapitola“ 

 Praktická část 9. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Závazné ukazatele Kapitoly/MÚ“ v oblasti 
Závazné ukazatele“ 

 Praktická část 10. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu kapitoly/MÚ dle rozpočtové 
klasifikace“ v oblasti Rozpis rozpočtu“ 

 Praktická část 11. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Rozpis rozpočtu  - porovnání dvou fází/běhů” 
v oblasti Rozpis rozpočtu“  

 Praktická část 12. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Procentuální stav rozpisu“ v oblasti 
Monitorování procesů“  

 Praktická část 13. „Práce s reportem „KAP/MÚ – Monitorování stavu procesu kapitoly“ v oblasti 
Monitorování procesů“ 

 Praktická část 14. „Restart hlavního procesu na Kapitole“  
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8. Shrnutí 
Absolvováním tohoto školení si uživatel osvojil činnosti popsané v tomto školicím materiálu: zobrazení 
kmenových dat v RISPR, nastavení/údržbu viditelných vztahů rozpočtových klasifikací relevantních pro 
danou Kapitolu/MÚ, detailizaci a schvalování limitů závazných parametrů, schvalování rozpisu rozpočtu 
na Kapitole, restart hlavního procesu na úrovni Kapitola/MÚ, práci se sestavami rozpočtu nad daty 
hlavního procesu a nastavení osobní zástupnosti. Uživatel se dále seznámil se specifiky přípravy 
rozpočtového provizoria a změny zákona v RISPR. 


