Postup pro migraci počátečních stavů NNV, jejich zapojování, ukončování
v RISRE a vykazování v CSÚIS
A) Migrace počátečních stavů NNV k 1.1.2013 do RISRE
- počáteční stav NNV je možné do RISRE pořídit jedním z následujících způsobů:
o zaslat z EKIS přes rozhraní ROP (popis je uveden v Technickém manuálu)
nebo
o dávkově pomocí webové aplikace (popis je uveden v Technickém manuálu)
nebo
o manuálně pořídit na portálu IISSP pomocí aplikace pro založení dokladu ROP
(ROP bez A-hlavičky, Druh rozpočtu "Nároky - celkem", nastavit příznak
„Počáteční stav NNV“);
- počáteční stav NNV je v RISRE realizován pomocí dokladu ROP (bez A-hlavičky)
s druhem rozpočtu NARC a příznakem „Počáteční stav NNV“;
- počáteční stav NNV lze pořídit pomocí jednoho nebo několika dokladů ROP;
- počáteční stav NNV lze provést:
o jednorázově po celkovém odsouhlasení za danou OSS, případně kapitolu
nebo
o postupně pomocí několika dílčích migrací (jednotlivé migrace se „přičítají“
resp. „nepřepisují“ předchozí data);
- při migraci NNV je možné používat agregační identifikace koruny (IK), např. pro
druhové třídění agregační položky 5909 a 6909, programové financování (agregační
akce EDS/SMVS);
- pořízený počáteční stav NNV nelze v RISRE smazat ani nahradit (přepsat) novou
migrací; případné opravy počátečního stavu NNV se provádějí pomocí opravných
dokladů (doklady se zápornými částkami); opravy počátečního stavu NNV se realizují
pomocí dokladu ROP (bez A-hlavičky) s druhem rozpočtu NARC;
- po dokončení migrace NNV musí stav v RISRE odpovídat stavu v EKIS;
- po dokončení migrace musí být na všech IK s druhem rozpočtu NARC kladná částka;
- nejzazší termín dokončení migrace počátečních stavů NNV je s ohledem na dokončení
účetní závěrky OSS stanoven na 20. února 2013;
- po dokončení migrace počátečních stavů NNV provedou odvětvové odbory MF kontrolu
namigrovaných dat do RISRE proti výkazům NAR1-12U (sloupec 7, 27) zaslaným do
CSÚIS;
- kapitoly, které byly součástí pilotního provozu RISRE v roce 2012 (Úřad vlády,
Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu)
mohou počáteční stav NNV k 1.1.2013 vygenerovat pomocí aplikace Převod nároků na
portálu IISSP nebo namigrovat pomocí výše uvedeného postupu.

B) Zapojení/ukončení NNV v RISRE
- zapojení nebo ukončení NNV je možné realizovat přes rozhraní, dávkově nebo
manuálním pořízením na portálu IISSP;
- NNV se do konečného rozpočtu zapojují prostřednictvím dokladu ROP (bez A-hlavičky,
bez schvalování na MF), s druhem rozpočtu NARP (včetně uvedení druhu nároku, který
odpovídá sloupci ve výkazu NAR 1-12U) se souvztažným snížením celkových nároků
(NARC), tj. doklad zapojení NNV musí být vybilancovaný (součet částek s druhem
rozpočtu NARC musí být roven součtu částek s druhem rozpočtu NARP);
- NNV se ukončují prostřednictvím dokladu ROP (bez A-hlavičky, bez schvalování na
MF), s druhem rozpočtu NARK (včetně uvedení druhu nároku, který odpovídá sloupci
ve výkazu NAR 1-12U) a se souvztažným snížením celkových nároků (NARC), tj.
doklad ukončení NNV musí být vybilancovaný (součet částek s druhem rozpočtu NARC
musí být roven součtu částek s druhem rozpočtu NARK);
- při snižování NARC kontroluje RISRE, aby na dané IK nevznikla záporná hodnota
s druhem rozpočtu NARC => NNV lze zapojovat/ukončovat pouze po provedení
migrace počátečního stavu NNV (alespoň dílčí migrace);
- identifikace koruny (IK) u NARP nemusí být shodná s IK u NARC (u NARC je typicky
použita agregační rozpočtová položka, případně agregační akce EDS/SMVS, u NARP je
konkrétní rozpočtová položka resp. kompletní IK, na které se navyšuje konečný
rozpočet);
- OSS je v RISRE umožněno zapojovat do konečného rozpočtu/ukončovat NNV již
v průběhu ledna 2013, předpokladem je provedení migrace počátečního stavu NNV
(alespoň dílčí migrace), protože při zapojení nároků je nutné souvztažně snížit druh
rozpočtu NARC jehož stav na dané IK nesmí být záporný;
- opravy stavu nároků (s druhem rozpočtu NARC) v průběhu roku je možné provádět
pomocí dokladu ROP (“+NARC“/ “- NARC“);
- změny v zapojování NNV (např. přesun NNV na základě usnesení vlády
z neprofilujících do profilujících, mezi profilujícími NNV, mezi nástroji zdrojového
třídění atp.) je nutné před zapojením nároků provést prostřednictvím dokladu ROP
odpovídající korekcí (“+NARK“/ “-NARK“) tak, aby se změna projevila ve výkazech
NAR 1-12U dle postupu uvedeného v bodu 4 přílohy č. 7 vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, tj. ve sloupci 10 resp. 30, jinak by ve výkazech NAR 1-12U
ve sloupcích 14 a 34 mohly vznikat záporné hodnoty.

C) Výkazy NAR1-12U zasílané do CSÚIS
- ve výkazech NAR 1-12U zasílaných OSS do CSUIS za období 12/2012 nesmí být ve
sloupcích 14 a 34 vykazovány záporné hodnoty;
- ve výkazech NAR 1-12U zasílaných OSS do CSUIS za období 1/2013 a dále nesmí být
ve sloupcích 6, 7, 14, 26, 27 a 34 vykazovány záporné hodnoty.

