MINISTERSTVO FINANCÍ
Integrovaný informační systém Státní pokladny

Metodika
zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů
v IISSP – RISRE
pro rok 2019
Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „PS NNV“) se bude i v roce 2019
generovat v rozpočtovém informačním systému v části realizace rozpočtu (dále jen „RISRE“).
Aktuální školicí příručka je uložena na Portálu IISSP (IISSP => Školení => RISRE => RISRE_ROP
=> Školicí materiály => Zaverkove_prace_B_OSS.pdf).
Dokumentace koncového uživatele je uložena na Portálu IISSP (Dokumentace RISRE =>
Dokumentace koncového uživatele =>RISRE-ROP => Výpočet_PS_NNV.pdf).

1. Výpočet PS NNV
Výpočet PS NNV k 1.1.2019:
- bude proveden na Portálu IISSP, a to z údajů vedených v RISRE (§ 3 písm. o) bod 8 zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- PS NNV není možné zaslat přes rozhraní z EKIS ani manuálně založit na Portálu IISSP, jak bylo
umožněno v roce 2013,
- provádí se po dokončení roční závěrky roku 2018 v RISRE, resp. v EKIS,
- předpoklady výpočtu PS NNV pro rok 2019:
 odsouhlasený konečný rozpočet v RISRE k 31.12.2018,
 odsouhlasená skutečnost v RISRE k 31.12.2018,
 odsouhlasená evidence NNV v RISRE k 31.12.2018 (včetně zůstatku NARC
z minulých let),
 provedení roční závěrky roku 2018 (závěrka za období 12/2018 za celou kapitolu
ve stavu „Finálně uzavřeno MF“).
Pozn.: Nezapojené a neukončené NNV z roku 2017 a předchozích let jsou součástí druhu rozpočtu
NARC a převod těchto NNV do roku 2019 bude proveden společně s novými NNV za rok 2018.
Před provedením závěrky za rok 2018 nelze výpočet PS NNV v RISRE provádět, resp. bude to možné
pouze ve výjimečných případech na konkrétních identifikacích koruny (dále též "IK"). Postup je
upřesněn v kapitole 1.3. tohoto dokumentu.
Vypočtený PS NNV v RISRE musí odpovídat PS NNV (v detailu IK) vypočteném v EKIS. MF
doporučuje projednat způsob a termín výpočtu PS NNV s dodavatelem EKIS.
Ve výjimečných případech může PS NNV vzniknout i přesunem NNV z jedné OSS na jinou OSS, a to
na základě zvláštního zákona. Detailnější popis je uveden v Novinkách RISRE-ROP č. 12. V uvedené
situaci je nutné kontaktovat MF prostřednictvím Service Desku.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
Publikováno: 20.12.2018

1

MINISTERSTVO FINANCÍ
Integrovaný informační systém Státní pokladny

1.1. Informace k výpočtu PS NNV 2019
Identifikace koruny PS NNV zůstanou při výpočtu shodné, na jakých byly výdaje v roce 2018
rozpočtovány či zapojeny a následně čerpány. Ke změně dojde pouze u podkladového třídění
rozpočtové skladby (v PS NNV bude vždy zdroj s podkladovou jednotkou 4), přičemž tato změna je
v RISRE pevně předdefinována z úrovně MF.
Dalším případem změny IK v PS NNV může být ukončení platnosti některého z atributů identifikace
koruny (paragraf, rozpočtová položka, PVS). U rozpočtových položek a paragrafů to může být
v návaznosti na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. U PVS to může být
způsobené změnou struktury závazných ukazatelů nebo podmnožin PVS. V tomto případě se využijí
tzv. převodové můstky:
 u centrálních číselníků (rozpočtová položka či paragraf) nastaví převodové můstky MF. Pokud
z vyhlášky o rozpočtové skladbě nebude zřejmá nástupnická jednotka (rozpočtová položka či
paragraf), na kterou mají být prostředky ze zrušených jednotek přesunuty, provede dotčená
OSS rozpočtové opatření na základě instrukcí MF, a to s datem zanesení do chronologické
evidence v lednu 2019 (nutno provést před závěrkou za leden 2019)
 číselník PVS spravují kapitoly, proto musí kapitola v případě ukončení platnosti PVS,
na kterém vznikají NNV, požádat MF o nastavení převodového můstku, a to zadáním
požadavku prostřednictvím Service Desku. Vždy dochází k převodu z jedné ukončené
výdajové podmnožiny ve prospěch jedné platné podmnožiny (tj. 1:1).
Výpočet PS NNV bude proveden podle vzorce:
PS NNV 2019 = konečný rozpočet 2018 - skutečnost 2018 + zůstatek NNV k 31.12.2018.
V následující tabulce je uveden přehled druhů rozpočtu, které tvoří konečný rozpočet a zůstatek NNV:
Konečný rozpočet
Zůstatek NNV

Druh rozpočtu
RZ + RF + OMRP + JINÉ + NARP + ZZ - VAZA
NARC

Poznámka: Neschválené návrhy ROP ani nevyčerpané rezervace výpočet PS NNV neovlivňují.
PS NNV nevzniká:
- na základě předdefinovaných pravidel MF:
 neumožňují-li vznik NNV rozpočtová pravidla (sociální dávky - § 47 odstavec 8
písmeno b) – tj. vyloučen oddíl 41 odvětvového třídění),


vyplývá-li to z metodiky platebního styku (např. rozpočtová položka 5991),

- na základě rozhodnutí kapitoly/OSS (postup vyloučení vybraných identifikací koruny je
popsán ve školicí příručce):


rozhodla-li tak kapitola poskytující účelově určené prostředky,

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
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rozhodla-li se OSS, že NNV nevykáže (§ 47 odstavec 8 písmeno a) rozpočtových
pravidel). V tomto případě žádáme o informování MF prostřednictvím Service
Desku.

V některých případech není možné vyloučit IK, ani vhodnou selekcí výběrových parametrů
(např. v případě vyloučení pouze některých rozpočtových položek na dané akci EDS/SMVS).
V těchto případech může OSS nebo kapitola požádat MF o pomoc, a to prostřednictvím
Service Desku.

1.2. Termíny provedení výpočtu PS NNV 2019
OSS vypočte PS NNV po provedení roční závěrky roku 2018 za celou kapitolu (stav „Finálně
uzavřeno MF“) - termín dle vyhlášky č. 5/2014 Sb. je stanoven nejpozději na 2.2.2019. Nejzazší
termín pro výpočet PS NNV 2019 je z úrovně MF stanoven na 4.2.2019, a to s ohledem na závěrku
měsíce ledna 2019 k 15.2.2019.

1.3. Dílčí výpočet PS NNV
Ve výjimečných případech je možné, aby OSS vygenerovala PS NNV v RISRE, a to před dokončením
roční závěrky za celou kapitolu. Tento způsob se předpokládá pouze pro konkrétní identifikace
koruny, na kterých je nutné před dokončením roční závěrky čerpat. Rozhodnutí o výpočtu PS NNV
před dokončením závěrky je v kompetenci OSS, která požádá MF o povolení výjimky
prostřednictvím Service Desku. Po schválení výjimky provede OSS výpočet PS NNV. U kapitol
s více OSS je možné ve výjimečných případech požádat prostřednictvím Service Desku o výpočet PS
NNV pro celou OSS (po splnění všech předpokladů pro výpočet PS NNV uvedených v kapitole 1
tohoto dokumentu vyjma stavu závěrky „Finálně uzavřeno MF“). MF v součinnosti s danou kapitolou
rozhodne o povolení výjimky i v návaznosti na aktuální stav závěrky za období 12/2018.
Na dané identifikaci koruny se vypočte celková výše NNV – není možné převádět pouze určitou
poměrnou část finančních prostředků.
Žádost o povolení dílčího výpočtu zaslaná na Service Desk musí obsahovat následující rozpočtové
klasifikace:
Finanční Zdroj
místo
(z roku
2018)
Příklad:

PVS
Paragraf
(nejnižší úroveň
– podmnožina)

Rozpočtová
položka

Akce
EDS/SMVS

Účel

3010001 1503300

5010020011

5139

-

-

612000

Při provedení dílčího výpočtu PS NNV vzniká riziko komplikací při dokončení závěrky minulého
roku a při případných dodatečných změnách PS NNV, protože převedené NNV již mohou být
v roce 2019 např. zapojené do konečného rozpočtu nebo dokonce vyčerpané. Případy, kdy jsou
převedené NNV vyčerpány a je nutné PS NNV na dané IK snížit, budou řešeny individuálně
v součinnosti s MF.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
Publikováno: 20.12.2018
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1.4. Provedení výpočtu PS NNV na Portálu IISSP
Postup výpočtu PS NNV v RISRE je popsán v dokumentaci koncového uživatele uložené na Portálu
IISSP (Dokumentace RISRE => Dokumentace koncového uživatele => RISRE-ROP =>
Výpočet_PS_NNV.pdf).
Výpočet PS NNV je možné provést najednou (za celou OSS) nebo postupně pro vybrané identifikace
koruny. Při opakovaném výpočtu PS NNV se zohledňují předchozí výpočty a opakovaným výpočtem
PS NNV na totožných identifikacích koruny nedochází k násobnému výpočtu PS NNV. Datum
dokladu je automaticky nastaveno na 1.1.2019.
Před vlastním provedením výpočtu PS NNV je bezpodmínečně nutné zkontrolovat správnost
vypočtených částek PS NNV. Pro účely kontroly vypočtených částek před odsouhlasením roční
závěrky je možné provést simulaci výpočtu prostřednictvím sestavy na Portálu IISSP: Realizace
rozpočtu => Závěrkové práce => Závěrkové práce ROP => Převod nároků => Simulace výpočtu PS
NNV - report. Simulaci je možno provést kdykoliv i během závěrečných operací před finálním
uzavřením rozpočtu a skutečnosti dané kapitoly za rok 2018.
Po odsouhlasení roční závěrky (tj. závěrka za období 12/2018 je ve stavu „Finálně uzavřeno MF“)
nebo po udělení výjimky pro dílčí výpočet PS NNV je možné provádět simulaci i pomocí samotné
aplikace pro výpočet PS NNV: Realizace rozpočtu => Závěrkové práce => Závěrkové práce ROP =>
Převod nároků (tlačítko "Návrh převodu").
Hodnota PS NNV na dané IK nesmí být záporná.
Pokud částky vypočtené při simulaci nejsou správné, vlastní výpočet PS NNV se nesmí provést.
V tomto případě je nejprve potřeba znovu zkontrolovat správnost dat v RISRE. Pokud jsou data
v RISRE v pořádku a výpočet přesto není správný, vlastní výpočet PS NNV se nesmí provést
a problém je nutné nahlásit na Service Desk.
Vlastní výpočet PS NNV je nevratný krok, nelze jej anulovat, ani změnit prostřednictvím
rozpočtového dokladu. Opravy již vypočteného PS NNV lze dosáhnout pouze ve výjimečných
případech změnou rozpočtu nebo skutečnosti v předchozím roce, a to po předchozím souhlasu
MF a otevření období 12/2018 z úrovně MF a odemčení z úrovně kapitoly, s následným
opětovným výpočtem PS NNV (opakované spuštění zohledňuje předchozí výpočty). Pokud je
kapitola ve stavu „Finálně uzavřeno MF“, otevření období již není přípustné.

1.5. Kontrola vypočteného PS NNV v RISRE
1.5.1. Automatizovaná kontrola s využitím rozhraní RISRE / EKIS
PS NNV vygenerovaný v RISRE je možné automatizovaně porovnat s daty v EKIS. Pro tyto potřeby
je možné využít rozhraní:


B_SP_EKIS_STRO (Stav rozpočtu);



B_SP_EKIS_VYKAZ (Výkazy dle vyhlášky č. 5/2014 Sb.).

Podrobný popis je uveden v Technickém manuálu.
Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
Publikováno: 20.12.2018

4

MINISTERSTVO FINANCÍ
Integrovaný informační systém Státní pokladny

1.5.2. Kontrola pomocí reportů na Portálu IISSP
Vygenerovaný PS NNV je možné zkontrolovat prostřednictvím reportů:
 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (od 2016)
[Realizace rozpočtu => Závěrkové práce => Závěrka RISRE => Závěrka RISRE – reporting => NAR 1-12 OSS
(od 2016)]

 Operativní výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS (od 2016)
[Realizace rozpočtu => Závěrkové práce => Závěrka RISRE => Závěrka RISRE – reporting => Operativní report
NNV (od 2016)]

Oproti výkazu NAR 1-12 OSS je report významně rozšířen [více sloupců, možnost detailního
náhledu na jednotlivé IK (dříve část II výkazu NAR 1-12 U)].
 Přehled rozpočtových dokladů s exportem do XML
(Realizace rozpočtu => ROP => Reporting => Reporting ROP => Přehled rozpočtových dokladů s exportem
do XML)

 Stav rozpočtu dle identifikace koruny
(Realizace rozpočtu => ROP => Reporting => Reporting ROP => Stav rozpočtu dle identifikace koruny)

Detailní popis výše uvedených i ostatních reportů v rámci modulu RISRE-ROP je uveden
v Dokumentaci koncového uživatele „Výkazník ROP“, která je dostupná na Portálu IISSP v části:
IISSP => Dokumentace RISRE => Dokumentace koncového uživatele => RISRE-ROP.
Všechny reporty je možné zobrazit jako výstupní sestavu na Portálu IISSP s možností exportu do MS
Excel. Výkaz NAR 1-12 OSS a Přehled rozpočtových dokladů s exportem do XML navíc umožňují
i export ve formátu XML za účelem porovnání s výkazem sestaveným v rámci EKIS (pro OSS, které
nemají implementovaná rozhraní B_SP_EKIS_STRO, B_SP_EKIS_VYKAZ). Bližší informace jsou
zveřejněny v Technickém manuálu.
PS NNV související s programovým financováním budou (po vygenerování v RISRE) předány
automatizovaně do EDS/SMVS.

2. Práce s NNV v průběhu roku
NNV je možné zapojovat do konečného rozpočtu či ukončovat, čímž dochází ke snižování
počátečního stavu NNV (snižování hodnoty NARC na příslušné IK). U druhu rozpočtu NARP
a NARK je povinné zadání atributu "Druh nároku", který je určující i pro sestavení výkazu „NAR 1-12
OSS“ v RISRE. Konkrétní hodnoty druhu nároku jsou uvedeny v následující tabulce.
Druh
nároku

Použití u
druhu
rozpočtu

Název

Podrobnější popis

1

NARP

NNV-zapojení (běžné)

Zapojené NNV běžné dle § 47, odst. 6, písm. a)
zákona č. 218/2000 Sb.
Zapojené NNV na základě rozhodnutí vlády dle
§ 47, odst. 6, písm. a) a zároveň § 47, odst. 5
zákona č. 218/2000 Sb.

6

NNV-zapojení
(rozhodnutí vlády)

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
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2
3
4
5
7

NARK

NNV-ukončení (projekty,
programy skončily)
NNV-ukončení
(rozhodnutí vlády)
NNV-ukončení (OSS
nepoužije)
NNV-ukončení (pominul
účel)
NNV-ukončení (přesun na
jinou OSS)

Ukončené NNV dle § 47, odst. 6, písm. b)
zákona č. 218/2000 Sb.
Ukončené NNV dle § 47, odst. 6, písm. c)
zákona č. 218/2000 Sb.
Ukončené NNV dle § 47, odst. 6, písm. d)
zákona č. 218/2000 Sb.
Ukončené NNV dle § 47, odst. 6, písm. e)
zákona č. 218/2000 Sb.
Ukončené NNV v návaznosti na zvláštní zákon.

2.1. Kontrola NNV v RISRE
Pro průběžné vyhodnocování evidence NNV v RISRE je možné používat sestavy dostupné na Portálu
IISSP v části Realizace rozpočtu => ROP => Reporting => Reporting ROP:
 Stav rozpočtu dle identifikace koruny (umožňuje zobrazit stavy rozpočtu s druhem NARC,
NARP, NARK);
 Přehled rozpočtových dokladů s exportem do XML (umožňuje zobrazit doklady s druhem
rozpočtu NARC, NARP, NARK včetně druhu nároku);
 Přehled rozpočtu dle kompletní identifikace koruny (umožňuje zobrazit stav rozpočtu
s druhem NARP, případně celý konečný rozpočet).
Obdobně jako při kontrole PS NNV (viz kapitola 1.5), je možné i pro analýzu stavu, zapojování
a ukončování NNV v průběhu roku 2019 využít reporty:
 Výkaz NAR 1-12 OSS (od 2016);
 Operativní report NNV (od 2016).

2.2. Přehled rozpočtových dokladů souvisejících s NNV
Veškeré operace s NNV jsou v RISRE prováděny pomocí rozpočtových dokladů. V následujícím textu
jsou popsané jednotlivé typy dokladů používané u NNV s uvedením druhu rozpočtu a druhu nároku.
Při zapojení NNV (NARP) i ukončení NNV (NARK) je vždy nutné souvztažně snížit druh rozpočtu
NARC. U druhu rozpočtu NARP a NARK je povinné zadání druhu nároku (hodnoty 1 až 7 – viz
tabulka výše).

2.2.1. Počáteční stav NNV
Počáteční stav NNV je v RISRE uložen pomocí rozpočtových dokladů:
 druh rozpočtu NARC,
 příznak "Počáteční stav nároků" (PS NNV),
 datum dokladu 1. ledna,
 od 2014 je možné zakládat výhradně pomocí aplikace Převod nároků na Portálu IISSP.

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
Publikováno: 20.12.2018
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2.2.2. Zapojení NNV do konečného rozpočtu
Zapojením NNV se rozumí rozpočtové opatření dle § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel
(povolené překročení rozpočtu výdajů). Zapojení NNV do konečného rozpočtu se v RISRE provádí
pomocí rozpočtových dokladů:
 druh rozpočtu NARP,
 doklad +NARP / -NARC,
 u NARP je nutné uvést druh nároku (1 nebo 6) dle odpovídajícího sloupce výkazu NAR 1-12
OSS,
 identifikace koruny u NARC a NARP nemusí být shodná.
Navýšení konečného rozpočtu je možné realizovat v rámci daného řádku výkazu NAR 1-12 OSS,
a to jak na stejné IK či na jiné, avšak při zachování účelovosti a dalších pravidel načítání do
řádků výkazu NAR 1-12 OSS:
A) Příklad navýšení konečného rozpočtu na stejné IK:


+NARP (IK1) / -NARC (IK1).

B) Příklad navýšení konečného rozpočtu na IK2 z NNV vzniklých na IK1 (při dodržení pravidel
výkazu NAR 1-12 OSS):


+NARP (IK2, druh nároku 1) / -NARC (IK1).

V případech, kdy EKIS nepodporuje postup B (např. z důvodu technického omezení EKIS), je
možné výjimečně použít následující dvoukrokový přesun na IK2 z NNV vzniklých na IK1:


přesun NNV z IK1 na IK2: +NARC (IK2) / -NARC (IK1),



rozpočtové opatření: +NARP (IK2, druh nároku 1) / -NARC (IK2).

Výjimku, kdy je možno navýšit konečný rozpočet v jiném řádku výkazu NAR 1-12 OSS,
představuje přesun na základě rozhodnutí vlády, kdy dochází k zapojení neprofilujících NNV
(IK1) na IK odpovídající řádku profilujících výdajů (IK2) výkazu NAR 1-12 OSS:


+NARP (IK2 profilující, druh nároku 6) / -NARC (IK1 neprofilující).

Pokud OSS v průběhu roku NNV zapojí a následně zjistí, že již zapojené NNV nevyužije, není možné
vrátit nevyčerpané a zapojené NNV do NARC a následně je ukončit! V těchto případech je možné
využít následující postupy:
 vyloučit NNV z přenosu pro následující kalendářní rok nebo
 přenést do následujícího roku a v něm NNV ukončit.

2.2.3. Ukončení NNV
Ukončení NNV se v RISRE provádí pomocí rozpočtových dokladů:


druh rozpočtu NARK,



doklad +NARK / -NARC,
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u NARK je nutné uvést druh nároku (2 až 5 a 7) dle § 47, odst. 6, odpovídajícího písmene b)
až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (resp. viz tabulka v kapitole 2
„Práce s NNV v průběhu roku"),

IK u NARK i NARC musí být shodná.
Příklad ukončení NNV na IK 1:
+NARK (IK1) / -NARC (IK1).

2.3. Kontroly prováděné v RISRE při zakládání dokladů NNV
Doklad zapojení NNV musí být vybilancovaný, tj. celková částka s druhem rozpočtu NARP musí být
rovna celkové částce s druhem rozpočtu NARC.
Doklad ukončení NNV musí být vybilancovaný, tj. celková částka s druhem rozpočtu NARK musí být
rovna celkové částce s druhem rozpočtu NARC.
Při ukončení NNV musí být použita shodná IK u druhu rozpočtu NARK i NARC.
V rámci jednoho dokladu není přípustné zapojování NNV (NARP) a zároveň ukončování NNV
(NARK).
Celkový stav NNV (druh rozpočtu NARC) na dané identifikaci koruny musí být v každém okamžiku
kladný.

2.4. Algoritmus načtení NNV do výkazu NAR 1-12 OSS
Algoritmizace je centrálně platná pro všechny kapitoly.
Algoritmizace řádků je založena na dimenzích zdroj, EDS/SMVS, paragraf, rozpočtová položka
a účel:
Číslo
řádku

Zdroj

EDS/
SMVS

Paragraf

Rozpočtová
položka

Účel

Profilující výdaje (A až H)

1

součtový řádek (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)

A. Na platy státních zaměstnanců

2

*

*

*

5013

*

B. Na platy a ostatní platby za
provedenou práci kromě platů
státních zaměstnanců

3

*

*

*

501*

*

C. Na jejichž provedení dostává ČR
peněžní prostředky z EU

4

součtový řádek (ř. 5+6)

v tom: výdaje financované z
národních peněžních
prostředků

5

41001*,
41003*,
41005*,
41007*,
41009*,
4102*,
4104*,
4110*,
4112*,

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
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502*
kromě 5013

41002*,
41004*,
41006*,
41008*,
4101*,
4103*,
4105*,
4111*,
4113*

*

*

5*

*

6*
kromě 501*
a 502*

8

MINISTERSTVO FINANCÍ
Integrovaný informační systém Státní pokladny

výdaje kryté peněžními
prostředky z EU

6

45001*,
45003*,
45005*,
45007*,
45009*,
4502*,
4504*,
4510*,
4512*,

45002*,
45004*,
45006*,
45008*,
4501*,
4503*,
4505*,
4511*,
4513*

D. Na jejichž provedení dostává ČR
peněžní prostředky z finančních
mechanismů

7

součtový řádek (ř. 8+9)

v tom: výdaje financované z
národních peněžních
prostředků

8

41060*

výdaje kryté peněžními
prostředky z finančních
mechanismů

E. Na jejichž provedení dostává ČR
peněžní prostředky od NATO

*

*

5*

*

6*
kromě 501*
a 502*

*

*

5*

*

6*
kromě 501*
a 502*
9

45060*

*

*

5*

*

6*
kromě 501*
a 502*
10

45070*

*

*

5*

*

6*
kromě 501*
a 502*

F. Na programy podle § 13 odst. 3
rozpočtových pravidel

11

4100000, 4108700,
4508700, 4118700,
4518700, 4109000,

akce EDS/
SMVS
zadána

*

12

4100000, 4108700,
4508700, 4118700,
4518700, 4109000,

#

*

kromě 501*
a 502*

13

4100000, 4108700,
4508700, 4118700,
4518700, 4109000,

14

4100000, 4108700,
4508700, 4118700,
4518700, 4109000,
4509000

účel
zadán

kromě 501*
a 502**
#

4509000

Neprofilující výdaje

5*
6*

4509000
H. Na výzkum, vývoj a inovace

*

6*

4509000
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3
a 4 rozpočtových pravidel

5*

++8*

5*

3212*

6*

380*

kromě 501*
a 502*

kromě
418*
#

všechny
kromě:

5*

++8*

kromě 501*
a 502*

3212*

#

#

6*

380*

Zdroj: MF – odb. 11 – Státní rozpočet
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Význam znaků používaných v algoritmizaci:
* nahrazuje libovolný počet znaků (číslic)
+ nahrazuje jeden znak (číslici)
# hodnota není vyplněna

Poznámka: strukturní třídění rozpočtové skladby (PVS) se v této algoritmizaci nepoužívá.
Údaje do sloupců 1 až 5 se načítají v závislosti na druhu rozpočtu a druhu nároku, které jsou
v dokladech ROP použity:
Číslo
sloupce

Druh rozpočtu

Druh nároku

Stav NNV k 1.1. běžného roku

1

NARC (pouze
vygenerovaný PS NNV)

Změna stavu NNV běžného roku

2

snížení NARC (ve prospěch
NARP, NARK); změna
NARC v návaznosti na
přesun NNV z jiné OSS

Z toho ze sloupce 2: Ukončení NNV podle § 47 odst. 6
písm. b) až e)

3

NARK

2 až 5 a 7

Z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV podle § 47 odst. 6
písm. a)

4

NARP

1

Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády

5

NARP

6

Údaje do sloupce 7 se načítají ze skutečnosti rozpočtu:
Skutečné čerpání NNV k poslednímu dni měsíce
běžného roku

7

čerpání výdajů se zdrojem s podkladovou
jednotkou 4

Sloupce 6, 8 a 9 se vypočítávají z ostatních sloupců:
Číslo
sloupce

Vzorec

Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku

6

sloupce (1 + 2)

Stav zapojených, nečerpaných NNV k poslednímu dni
měsíce běžného roku

8

sloupce (4+5-7)

Zůstatek NNV včetně nečerpaných, zapojených NNV
k poslednímu dni měsíce běžného roku

9

sloupce (6+8)

Zpracovalo: Ministerstvo financí, odbor 11 – Státní rozpočet
Ing. Šoltová, tel: 257 042 409
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