MINISTERSTVO FINANCÍ
Integrovaný informační systém Státní pokladny

Zařazení nových rozpočtových položek do IISSP
a jejich použití jako přednastavené identifikace koruny
Dovolujeme si Vás informovat o některých změnách v IISSP, ke kterým dochází
k 1. 9. 2013. Tyto změny jsou realizovány na základě vyhodnocení zkušeností z dosavadního
fungování platebního styku a na základě požadavků některých OSS.

Nové rozpočtové položky v IISSP
S účinností od 1. 9. 2013 budou v IISSP zařazeny nové pomocné (technické)
rozpočtové položky (RP) s následující charakteristikou:
RP 2391 – Dočasné zatřídění příjmů
Použije se pro dočasné zatřídění příjmů na příjmových rozpočtových účtech, které
musí být následně v IISSP přeevidovány na rozpočtovou skladbu v souladu s jejich konečným
zatříděním nejpozději vždy ke konci měsíce.
Položku lze použít jako součást tzv. přednastavené identifikace koruny (PRIK), na
kterou IISSP zařadí veškeré položky bankovního výpisu příjmového rozpočtového účtu, které
se při jeho zpracování neumístí na jinak určenou položku.
RP 5991 – Dočasné zatřídění výdajů
Použije se pro dočasné zatřídění příjmů a výdajů na výdajových rozpočtových účtech,
které musí být následně v IISSP přeevidovány na rozpočtovou skladbu v souladu s jejich
konečným zatříděním.
Položku lze použít:
-

jako součást tzv. PRIK, na kterou IISSP zařadí veškeré položky bankovního výpisu
výdajového rozpočtového účtu, které se při jeho zpracování neumístí na jinak určenou
položku,

-

je-li třeba současně se změnou rozpočtové skladby již realizovaných výdajů provést
rozpočtové opatření, kterým bude snížen limit původní rozpočtové skladby, ze které
byl výdaj uskutečněn, a navýšen limit rozpočtové skladby, na kterou má být výdaj
nově zatříděn.

Pravidla platná pro tyto nové rozpočtové položky v IISSP
Pro tyto nové RP platí následující pravidla:
-

nelze na ně rozpočtovat

-

nelze je použít pro založení rezervace a tudíž následně pro platbu

-

nekontroluje se u nich disponibilita

-

v dokladech přeúčtování skutečnosti se u nich neuvádí číslo rezervace

-

OSS odpovídá za nulový stav čerpání těchto pomocných RP v systému RISRE-PS ke
konci každého měsíce.
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Změna nastavení PRIK k 1. 9. 2013
Změna nastavení PRIK k 1. 9. 2013 bude realizována centrálně ze strany MF ČR.
Uživatelé nebudou provádět změnu ručním nastavením.
Přednastavená IK (1. záložka):
Z úrovně MF bude u všech OSS provedena změna přednastavených identifikací
koruny (PRIK) v 1. záložce takto:


aktuálně platným PRIK bude stanovena (zkrácena) platnost do 31. 8. 2013



s platností od 1. 9. 2013 budou pro každé finanční místo vloženy 2 nové řádky PRIK –
pro příjmové účty s RP 2391 a pro výdajové účty s RP 5991. Zdroj, PVS a paragraf
budou ponechány stejné, jak jsou aktuálně nastaveny (s výjimkou případů, kdy byly
zjištěny chyby ve stávajícím nastavení, jako např. nulový paragraf u výdajů, nenulový
paragraf u příjmů, chybný PVS apod. - v novém nastavení jsou tyto chyby
odstraněny).

Dnem 1. 9. 2013 bude tedy IISSP zařazovat veškeré příjmy a výdaje nespárované
s rezervací na rozpočtových účtech na tyto nové PRIK. Zůstatky původních PRIK bude nutné
na úrovni OSS vypořádat (vynulovat) standardním způsobem, tj. přeúčtováním skutečnosti.
IISSP bude při zpracování stavových dokladů přeúčtování skutečnosti (dílčích
i úplných – SD i SU) používat PRIK podle hodnoty pole Datum aktualizace rozpočtu. Jestliže
OSS zašle do IISSP doklad přeúčtování skutečnosti se srpnovým datem aktualizace rozpočtu,
IISSP použije původní PRIK. Pokud zašle doklad přeúčtování skutečnosti s datem aktualizace
rozpočtu 1. 9. 2013 a pozdějším, IISSP použije již novou PRIK.
Po vypořádání původních PRIK na nich mohou zůstat pouze příjmy/výdaje, které na
tyto RP svým charakterem dle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě skutečně patří
(čerpání RP 5909 v tom případě musí být kryto rozpočtovým limitem). Koncem října bude na
této RP opětovně zapnuta kontrola disponibility.
Pokud si OSS rozpočtovým opatřením v letošním roce navýšila limit na RP 5909
pouze za účelem provádění přeúčtování skutečnosti z této RP jakožto přednastavené IK, je
možné tyto prostředky opětovně převést na jiné RP (po ukončení případných rezervací).
Přednastavená IK pro bankovní účet (2. záložka):
Kontrolou 2. záložky PRIK bylo zjištěno, že v některých případech zde byly uvedeny pro
konkrétní rozpočtové účty stejné IK, jako v 1. záložce. U těchto záznamů bude z úrovně MF
ukončena jejich platnost ke dni 31. 8. z důvodu jejich nadbytečnosti.
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