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Pokyn GFŘ D-16
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Referent: Ing. K. Illetško, tel.: 296 854 356

Čj.: 61 009/13-3120-010440
ze dne 2. ledna 2014

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním
lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi
sebou poplatníci dohodnou, případně lze využít služeb
znalců se specializací na devizovou problematiku.
Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive Městský soud v Praze, v jejichž obvodu má znalec
místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území
České republiky podle druhu pobytu cizince; podle § 7
odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
v platném znění a dále je seznam znalců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese: www.justice.cz.
Stanovený jednotný kurz měn
uváděných v kurzovním lístku ČNB:
země
Austrálie
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
EMU
Filipíny
Hongkong
Chorvatsko

měna
dolar
real
lev
renminbi
koruna
euro
peso
dolar
kuna

množství
1
1
1
1
1
1
100
1
1

kód
AUD
BRL
BGN
CNY
DKK
EUR
PHP
HKD
HRK

průměr
18,75
9,03
13,31
3,19
3,49
26,03
45,92
2,52
3,43

Indie
Indonesie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická rep.
Jižní Korea
Kanada
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malajsie
Mexiko
MMF
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Rumunsko
Rusko
Singapur
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Turecko
USA
Velká Británie

rupie
rupie
šekel
jen
rand
won
dolar
litas
lat
forint
ringgit
peso
SDR
koruna
dolar
zlotý
nové leu
rubl
dolar
koruna
frank
baht
lira
dolar
libra

100
1000
1
100
1
100
1
1
1
100
1
1
1
1
1
1
1
100
1
1
1
100
1
1
1

INR
IDR
ILS
JPY
ZAR
KRW
CAD
LTL
LVL
HUF
MYR
MXN
XDR
NOK
NZD
PLN
RON
RUB
SGD
SEK
CHF
THB
TRY
USD
GBP

Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel

33,41
1,87
5,43
20,03
2,01
1,79
18,91
7,54
37,08
8,74
6,17
1,52
29,73
3,31
15,98
6,18
5,90
61,13
15,61
3,00
21,18
63,47
10,19
19,56
30,63
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Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Referent: Ing. Lichterová, tel.: 257 042 362

Informace o platných účtech pro odvod vratek
dotací, návratných finančních výpomocí a příspěvků
v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a státními finančními aktivy za rok 2013
Novelou č. 501/2012 Sb. zákona č. 218/2000 Sb. došlo ke změně čísel účtů platných pro FV se SR a SFA.
Vratky určené pro kapitolu Operace státních finančních aktiv jsou zasílány na příslušné níže uvedené
účty státních finančních aktiv:
1978-21227001/0710 – Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky MZe (pro
MZe)
1978-23820001/0710 – Zvláštní účelové prostředky (pro
kraje)
1978-23425001/0710 – Jaderný účet (pro ČEZ, SÚRAO
a CV Řež)
1978-17623001/0710 – Prostředky na odstraňování důsledků povodní (pro MZe)

Č.j.: MF-123 753/2013/11-1105
ze dne 19. prosince 2013

1978-23329001/0710 – Prostředky z malé privatizace
na výdaje ze zániku věcných břemen na restituovaném majetku
(pro MK)
1978-33025001/0710 – Rezervy pro důchodovou reformu (pro MPSV)
Vratky do státního rozpočtu/kapitoly Všeobecná pokladní správa jsou zasílány na příjmový účet
č. 772-5921001/0710.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových
stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude
případně průběžně aktualizováno.

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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Vyhláška
č. 5/2014 Sb. ze dne 2. ledna 2014
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6
a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 26/2008 Sb. a zákona č. 421/2009 Sb.:

§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních
samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků
obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(dále jen „regionální rada“).

mu účetních informací státu jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních
fondů (FIN 1-12 SF),
b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M),
c) výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních
příspěvkových organizací a další doplňující
údaje (ROZP 1-01 SPO),
d) výkaz o zaměstnanosti regulované vládou
(ZAM 1-04 U),
e) výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS).

Pro účely této vyhlášky se údajem předkládaným
pro hodnocení plnění rozpočtu rozumí vstupní údaje
v rozpočtovém systému1) a finanční výkazy.

(2) Finanční výkazy sestavují podle
a) odstavce 1 písm. a) státní fondy,
b) odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady,
c) odstavce 1 písm. c) státní příspěvkové organizace,
d) odstavce 1 písm. d) organizační složky státu
a státní příspěvkové organizace, u kterých je
zaměstnanost regulována vládou,
e) odstavce 1 písm. e) organizační složky státu.

§3
Finanční výkazy z rozpočtového systému

§5
Způsob a termíny předkládání údajů

Finanční výkazy sestavované ze vstupních údajů
v rozpočtovém systému jsou
a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS),
b) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS).

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní
příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu
způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1
této vyhlášky.

§2
Údaj

§4
Finanční výkazy v centrálním systému účetních informací státu
(1) Finanční výkazy předkládané do centrálního systé-

(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky
obcí a regionální rady předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím

____________________
1)

§ 3 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona
č. 501/2012 Sb.
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§9
Zrušovací ustanovení

centrálního systému účetních informací státu stanoví jiný právní předpis2).

§6
Rozsah sestavení finančních výkazů
(1) Rozsah sestavení finančního výkazu uvedeného v
a) § 3 písm. a) stanoví příloha č. 3 této vyhlášky,
b) § 3 písm. b) stanoví příloha č. 4 této vyhlášky,
c) § 4 odst. 1 písm. a) stanoví příloha č. 5 této
vyhlášky,
d) § 4 odst. 1 písm. b) stanoví příloha č. 6 této
vyhlášky,
e) § 4 odst. 1 písm. c) stanoví příloha č. 7 této
vyhlášky,
f) § 4 odst. 1 písm. d) stanoví příloha č. 8 této
vyhlášky,
g) § 4 odst. 1 písm. e) stanoví příloha č. 9 této
vyhlášky.

1.

2.

Vyhláška č. 403/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad
regionů soudržnosti.

3.

Vyhláška č. 451/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky
č. 403/2010 Sb.

4.

Vyhláška č. 10/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu
údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů
dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších
předpisů.

(2) Vstupní údaje do rozpočtového informačního systému a vstupní údaje do centrálního systému účetních informací státu se uvádějí v Kč s přesností
na dvě desetinná místa.

§7
Utajované informace
Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace.
Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol
způsob nezbytné agregace údajů.

§8
Přechodné ustanovení
Při vypracování finančních výkazů za rok 2014 a výkazu o zaměstnanosti regulované vládou se postupuje
podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů
územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.

Zrušuje se:
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech
a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů
a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti.

§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

____________________
2)

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému
účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními
složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1.

Organizační složka státu
1.1 Zpracovává a aktualizuje v rozpočtovém
systému údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.,
„o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen rozpočtová skladba).
1.2 Zajišťuje v rozpočtovém systému za uplynulý
kalendářní měsíc objemový soulad mezi údaji
o příjmech a výdajích a stavem na příjmových
a výdajových účtech vedených u České národní banky.
1.3 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky
REF 1-04 OSS.
1.4 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému
účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U. Výjimkou je Bezpečnostní informační služba, která
výkaz o zaměstnanosti regulované vládou nepředkládá.

2.

4.

5.

Ministerstvo financí
5.1 Zajišťuje neprodleně dostupnost výkazů sestavených z údajů rozpočtového systému.
5.2 Provádí uzavření uplynulého kalendářního
měsíce v rozpočtovém systému pro kontrolní
účely.
5.3 Provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.
5.4 Schvaluje sumář za kapitoly v centrálním systému účetních informací státu.

6.

Správce kapitoly
3.1 Ověřuje průběžně v rozpočtovém systému
správnost údajů za kapitolu.
3.2 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly
opravu údajů u příslušných organizačních složek státu.
3.3 Schvaluje údaje za kapitolu formou uzavření
uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému.
3.4 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů v rozpočtovém systému na úrovni kapitoly otevření posledního uzavřeného kalendářního měsíce.

Státní fond
4.1 Předkládá do centrálního sytému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1 12 SF.
4.2 Schvaluje v centrálním systému účetních informací státu měsíčně výkaz FIN 1–12 SF
na úrovni státního fondu.

Státní příspěvková organizace
2.1 Předkládá čtvrtletně do centrálního systému
účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U, a to
v případě, že je u ní zaměstnanost regulována
vládou.
2.2 Předkládá ročně do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a dalších doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO.

3.

3.5 Ověřuje v centrálním systému účetních informací státu správnost výkazů a sumář za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými organizačními složkami státu a státními
příspěvkovými organizacemi.
3.6 Zajišťuje v případě zjištění nesouladu údajů
v centrálním systému účetních informací státu
na úrovni kapitoly opravu předávaných výkazů
u příslušných organizačních složek státu nebo
státních příspěvkových organizací.
3.7 Schvaluje sumář za kapitolu v centrálním
systému účetních informací státu na úrovni
kapitoly.

Způsob předložení údajů
6.1 Vkládání údajů do rozpočtového systému se
děje podle podmínek určených v technickém
manuálu k rozpočtovému systému.
6.2 Formát, struktura, přenos a zabezpečení předávání finančních údajů do centrálního systému účetních informací státu jsou stanoveny
jiným právním předpisem2).

7.

Termíny předložení údajů a uzávěrky období
7.1 Organizační složka státu zpracovává a aktualizuje údaje v rozpočtovém systému průběžně.
7.2 Organizační složka státu zajišťuje objemový soulad mezi údaji o příjmech a výdajích
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Finanční zpravodaj 2/2014

za uplynulý kalendářní měsíc v rozpočtovém
systému a stavem na příjmových a výdajových
účtech u České národní banky do 3 pracovních
dnů po skončení kalendářního měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 11. ledna
následujícího roku.
Organizační složka státu zajišťuje aktualizaci údajů a změny v rozpočtové klasifikaci
v rozpočtovém systému nejpozději do 10. dne
po skončení měsíce, za období leden až prosinec nejpozději do 25. ledna následujícího
roku.
Ministerstvo financí provádí pro účely kontroly údajů ze strany správců kapitol uzavření
uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 11. den po skončení měsíce,
za období leden až prosinec 26. ledna následujícího roku.
Správce kapitoly zajišťuje schválení údajů
formou uzavření uplynulého kalendářního
měsíce za kapitolu v rozpočtovém systému
nejpozději do 14. dne následujícího měsíce,
za období leden až prosinec nejpozději do 1.
února následujícího roku.
Ministerstvo financí provádí konečné uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému 15. den následujícího měsíce
a za období leden až prosinec 2. února následujícího roku.
Organizační složka státu a státní příspěvková
organizace předkládá do centrálního systému
účetních informací státu výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U nejpozději
poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období
leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem
následujícího roku.
Organizační složka státu předkládá do centrálního systému účetních informací státu přehled o zdrojích rezervního fondu organizačních
složek státu a nakládání s těmito prostředky
REF 1-04 OSS nejpozději poslední pracovní den před 14. dnem následujícího měsíce
po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.
Správce kapitoly schvaluje sumář výkazu REF
1-04 OSS za kapitolu v centrálním systému
účetních informací státu na úrovni kapitoly nejpozději poslední pracovní den před 20.
dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí, za období leden až prosinec je stanoven
termín nejpozději poslední pracovní den před

1. únorem následujícího roku.
7.10 Státní fond předkládá do centrálního systému účetních informací státu výkaz FIN 1-12
SF nejpozději poslední pracovní den před
14. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději
poslední pracovní den před 25. lednem následujícího roku.
7.11 Státní fond schvaluje výkaz FIN 1-12 SF v centrálním systému účetních informací státu nejpozději poslední pracovní den před 20. dnem
následujícího měsíce, za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední
pracovní den před 1. únorem následujícího
roku.
7.12 Státní příspěvková organizace předkládá
do centrálního systému účetních informací státu výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů
státních příspěvkových organizací a dalších
doplňujících údajů ROZP 1-01 SPO v termínu nejpozději poslední pracovní den před
28. únorem příslušného rozpočtového roku.
8.

Správci kapitol v rozpočtovém systému a státní fondy v centrálním systému účetních informací státu
provedou alespoň jednou čtvrtletně kontrolu jimi
vykazovaných údajů o poskytnutých transferech
a půjčkách na hodnoty transferů a půjček přijatých
územními samosprávnými celky, dobrovolnými
svazky obcí a regionálními radami. V případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými transfery nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti
s příslušným územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí a regionální radou, jejich
dohledání a opravu.

9.

Předkladatel údajů odpovídá za úplnost, správnost
a včasnost předložených údajů.

10. V případě účinnosti rozpočtového provizoria jsou
termíny uzavření uplynulého kalendářního měsíce v rozpočtovém systému a předložení údajů
i schválení sumáře v centrálním systému účetních
informací shodné jako v případě, kdy rozpočtové
provizorium není. U kalendářního měsíce, který
předchází měsíci, ve kterém rozpočtové provizorium skončí, nedochází k uzavírání v rozpočtovém
systému ze strany správců kapitol.
11. Pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití udělí organizační
složky státu České národní bance, která vede jejich
účty, souhlas s předáváním údajů z výpisů z účtů
Ministerstvu financí.

Finanční zpravodaj 2/2014

Strana 97

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

1.

Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální
rady předávají do centrálního systému účetních
informací státu měsíčně výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN
2-12 M (dále jen „výkaz“) – za vlastní hospodaření.
Způsob předávání a systém prováděných kontrol
stanoví jiný právní předpis2).

2.

V případě statutárních měst a hlavního města Prahy se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje
za město jako celek. Tento výkaz v sobě zahrnuje
údaje za hospodaření městských částí a městských
obvodů.

3.

Krajský úřad kontroluje předání, úplnost a správnost výkazů předávaných obcemi, jež se nachází
na území příslušného kraje, a dobrovolnými svazky obcí, majících sídlo na území příslušného kraje
a vyžaduje provedení oprav neúplných nebo chybně vyplněných výkazů. S ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků
obcí podle jiného právního předpisu2), si krajský
úřad stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu úplnosti a správnosti výkazů předávaných jeho prostřednictvím nebo předaných obcemi
a dobrovolnými svazky obcí přímo do centrálního
systému účetních informací státu. Ke stanovení
způsobu a určení metody kontroly úplnosti a správnosti výkazů předaných do centrálního systému
účetních informací státu je správce centrálního systému účetních informací státu povinen krajskému
úřadu poskytnout součinnost v nezbytném rozsahu.

4.

V případě hlavního města Prahy kontroluje předání úplného a správného výkazu do centrálního systému účetních informací státu Magistrát hlavního
města Prahy.

5.

Krajský úřad, s ohledem na zvolený způsob předávání výkazů obcí a dobrovolných svazků obcí podle
jiného právního předpisu2) stanoví obcím a dobro-

volným svazkům obcí termíny pro předání výkazů
tak, aby měl krajský úřad možnost zajistit kontrolu úplnosti a správnosti předaných výkazů, včetně
zaslání oprav neúplných nebo chybně vyplněných
výkazů. Termíny stanovené krajským úřadem musí
obcím a dobrovolným svazkům obcí ponechat dostatečný časový prostor pro vypracování výkazů,
přičemž krajský úřad musí vzít do úvahy termíny
stanovené v bodě 7. Předložení opisu výkazu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky
a jeho periodicitu předkládání krajskému úřadu
stanoví krajský úřad podle svých potřeb.
6.

Obce a dobrovolné svazky obcí kromě výkazu uvedeného v bodě 1. předají krajskému úřadu i další
potřebné údaje vztahující se k výkazu způsobem,
v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví
krajský úřad. Jedná se zejména o komentář k výkazu, ve kterém se uvedou důvody chyb a rozdílů
ve výkazu.

7.

Termíny pro předložení úplných a správných výkazů krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad
do centrálního systému účetních informací státu
a pro potvrzení úplnosti a správnosti výkazů obcí
a dobrovolných svazků obcí krajskými úřady v centrálním systému účetních informací státu:
7.1 Za měsíční období do 20. dne následujícího
měsíce.
7.2 Za období leden až prosinec do 10. února následujícího roku.
7.3 Připadne-li termín na sobotu, neděli nebo
státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
7.4 Za období leden a za období červenec se výkazy nepředkládají.
7.5 Údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad budou uvedeny ve výkazech
za období leden až duben příslušného rozpočtového roku.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních
složek státu (FIN 1-12 OSS)

1.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu (FIN 1-12 OSS)
sestavuje Ministerstvo financí z údajů v rozpočtovém systému.

2.

Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného
na příslušný rok, rozpočtu po změnách, konečného
rozpočtu výdajů a výsledky rozpočtového hospodaření od počátku roku (skutečnosti) v členění dle
vybraných třídění rozpočtové skladby.

3.

Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 OSS na příslušný rok se rozumí údaje
státního rozpočtu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

4.

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 s výjimkou písmen b) a c)
zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5.

Konečným rozpočtem výdajů organizační složky
státu se rozumí rozpočet těchto výdajů upravený
o všechna provedená rozpočtová opatření. Je to
schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové
přesuny, ale i o povolená překročení a vázání, tedy
rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů
státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení z celkových příjmů a výdajů státního
rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

6.

Rozpočet po změnách a konečný rozpočet výdajů se
uvádějí vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce,
a to včetně rozpočtových opatření s datem nejpozději posledního dne kalendářního měsíce, která Ministerstvo financí zaneslo do chronologické evidence rozpočtových opatření v rozpočtovém systému.

7.

Údaje rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu
výdajů se sledují průběžně a upravují se při každém
rozpočtovém opatření.

8.

Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů
a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

9.

Vzor finančního výkazu FIN 1-12 OSS
9.1 Část I. FIN 1-12 OSS – Globální výkaz
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění dle vybraných třídění podle platné rozpočtové skladby.
9.2 Část II. FIN 1-12 OSS – Rekapitulace příjmů,
výdajů, financování a jejich konsolidace
V této části výkazu se uvádějí
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení
konsolidace příjmů a výdajů,
d) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
e) úhrn třídy 8 – Financování (vyplňuje kapitola 396 Státní dluh).
9.3 Část III. FIN 1-12 OSS – Závazné ukazatele
státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona
o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
Ve sloupci „Mimorozpočtové prostředky“ se
uvádějí příjmy a výdaje s podkladovou jednotkou 2 – posílení rozpočtu rezervním fondem
a s podkladovou jednotkou 3 – posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými a podobnými prostředky podle pokladového třídění
rozpočtové skladby.
Hodnoty ve sloupci „Použití nároků z nespotřebovaných výdajů“ odpovídají údajům
ve sloupci 16 výkazu NAR 1-12 OSS.
Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok
po schválení zákona o státním rozpočtu.
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VZOR

Ministerstvofinancí

FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu správcĤ kapitol a organizaþních složek státu
Období. Rok

Kapitola

Úþetní jednotka

IýO

Hodnota

mm.rrrr

3xx

název…………………

xxxxxxxx

v Kþ na 2 des.místa

název…………………

I. Globální výkaz
Paragraf Položka

Zdroj

EDS/SMVS

Úþel

PVS

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Koneþný
rozpoþet

Výsledek
od poþátku roku

II. Rekapitulace pĜíjmĤ, výdajĤ, financování a jejich konsolidace
Název
PĜíjmy celkem

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Koneþný rozpoþet
výdajĤ
x

TĜída 1 - DaĖové pĜíjmy

x

TĜída 2 - NedaĖové pĜíjmy

x

TĜída 3 - Kapitálové pĜíjmy

x

TĜída 4 - PĜijaté transfery

Konsolidace pĜíjmĤ

x
x

4133 - PĜevody z vlastních rezervních fondĤ
(jiných než OSS)

x

4134 - PĜevody z rozpoþtových úþtĤ

x

4135 - PĜevody z rezervních fondĤ OSS

x

4136 - PĜevody z jiných fondĤ OSS

x

4139 - Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ

x

PĜíjmy celkem po konsolidaci
Výdaje celkem

x

TĜída 5 - BČžné výdaje
TĜída 6 - Kapitálové výdaje

Konsolidace výdajĤ
5345 - PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm
5346 - PĜevody do fondĤ OSS
5349 - Ostatní pĜevody vlastním fondĤm
6361 - Investiþní pĜevody do rezervního fondu

Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ po konsolidaci
TĜída 8 - Financování
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ pĜed konsolidací

x
x
x

Výsledek od
poþátku roku

1)

1)

1)

1)

ýíslo
Ĝádku

podle pĜílohy þ. 4 zákona o státním rozpoþtu

Další závazné ukazatele

PrĤĜezové ukazatele

Specifické ukazatele - výdaje

1)

Specifické ukazatele - pĜíjmy 1)

Výdaje celkem

PĜíjmy celkem

Souhrnné ukazatele

Název ukazatele

Schválený
rozpoþet

III. Závazné ukazatele státního rozpoþtu
Rozpoþet
po zmČnách

x

x

x

x

Koneþný
rozpoþet výdajĤ

Výsledek od
poþátku roku

Mimorozpoþtové
prostĜedky

Použití nárokĤ
z nespotĜebovaných
výdajĤ
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů
organizačních složek státu (NAR 1-12 OSS)

1.

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1 12 OSS) sestavuje
Ministerstvo financí z údajů v rozpočtovém systému.

na č. 218/2000 Sb. nebo rozhodnutí ministra financí
o zvýšení z celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

2.

Údaje ve výkazu NAR 1-12 OSS jsou v návaznosti
na § 47 rozpočtových pravidel.

4.

Ve výkazu se neuvádějí profilující výdaje na sociální dávky.

3.

Konečným rozpočtem výdajů organizační složky
státu se rozumí rozpočet těchto výdajů upravený
o všechna provedená rozpočtová opatření. Je to
schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové
přesuny, ale i o povolená překročení a vázání, tedy
rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů
státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) záko-

5.

Změna stavu nároků běžného roku se řídí § 47
odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. Tato skutečnost
bude zobrazena ve sloupci 8 - změna stavu nároků
z nespotřebovaných výdajů běžného roku. Údaje
ve sloupci 8 jsou uváděny v kladné a záporné částce
s nulovým dopadem na celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů.

6.

Hodnoty ve sloupci 15 nesmí dosahovat záporných
hodnot.

VZOR

11

12

13

F. ÚþelovČ urþené podle rozpoþtových pravidel

Neprofilující výdaje

Celkem (Ĝ. 1 + 12)

1

2

IýO

3

Hodnota
v Kþ na 2 des.místa

4

5

6

7

8

9

Skuteþné Rozdíl koneþného Stav nárokĤ z
Stav nárokĤ z
ZmČna stavu
Snížení
výdaje rozpoþtu výdajĤ a nespotĜebovaných nespotĜebovaných
nárokĤ z
nárokĤ z
minulého
skuteþných
výdajĤ k 31.12.
výdajĤ k 1.1. nespotĜebovaných
titulu
roku
výdajĤ minulého
minulého roku
bČžného roku
výdajĤ bČžného pĜekroþení
roku sl.(3 - 4)
sl. (5+6)
roku
rozpoþtu
výdajĤ

název……………………xxxxxxxx

Úþetní jednotka

Poznámky:
V Ĝádcích 9, 10, 11 se uvádČjí nároky z nespotĜebovaných výdajĤ, které nejsou souþástí ĜádkĤ 2, 5, 8
V Ĝádku 10 se uvádČjí nároky z nespotĜebovaných výdajĤ, které nejsou souþástí ĜádkĤ 9, 11
V Ĝádku 11 se uvádČjí nároky z nespotĜebovaných výdajĤ, které nejsou souþástí Ĝádku 9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

r

E. Na výzkum, vývoj a inovace

v tom:
výdaje, které jsou financované
z národních penČžních prostĜedkĤ
výdaje, které jsou nebo mají být kryty
penČžními prostĜedky z finanþních mechanismĤ
C. Na jejichž provedení dostává ýR
penČžní prostĜedky od NATO
D. Na programy podle § 13 odst. 3
rozpoþtových pravidel

A. Na jejichž provedení dostává ýR
penČžní prostĜedky nebo jejich þást
od EU (Ĝ. 3 + 4)
v tom:
výdaje, které jsou financované
z národních penČžních prostĜedkĤ
výdaje, které jsou nebo mají být kryty
penČžními prostĜedky od EU
B. Na jejichž provedení dostává ýR
penČžní prostĜedky nebo jejich þást
z finanþních mechanismĤ (Ĝ. 6 + 7)

a
Profilující výdaje (A až F)
(Ĝ. 2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11)

Název ukazatele

název…………….

ýíslo Schválený Rozpoþet Koneþný
Ĝádku rozpoþet
po
rozpoþet
minulého zmČnách výdajĤ
roku
minulého minulého
roku
roku

3xx

mm.rrrr

NAR 1-12 OSS

Kapitola

Období. Rok

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTěEBOVANÝCH VÝDAJģ ORGANIZAýNÍCH SLOŽEK
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Snížení nárokĤ o
Snížení
Snížení
Snížení nárokĤ o
þástky na
nárokĤ
nárokĤ o þástky profilujících
programy a
podle
þástky, které výdajĤ, u kterých
projekty EU a
rozhodnutí
OSS již
pominul úþel na
programy dle §13
vlády
nepoužije
rozpoþtování
odst. 3, které
skonþily
10
11
12
13

Snížení nárokĤ z
Stav nárokĤ
Skuteþné þerpání
nespotĜebovaných
z
nárokĤ
výdajĤ od 1.1. nespotĜebovaných z nespotĜebovaných
bČžného roku sl.
výdajĤ k
výdajĤ
(9+10+11+12+13) poslednímu dni
k poslednímu dni
mČsíce bČžného
mČsíce bČžného
roku sl.(7+8-14)
roku
14
15
16
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF)

1.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu státních fondů (FIN 1-12 SF) sestavují státní fondy.
Státní fondy mají přidělené číslo podle níže uvedeného seznamu:

a)
b)
c)
d)

502 Státní fond životního prostředí České
republiky
504 Státní fond kultury České republiky
505 Státní fond kinematografie
506 Státní fond dopravní infrastruktury
507 Státní fond rozvoje bydlení
511 Státní zemědělský intervenční fond

3.2 Vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:
součet příjmů v části I.

 (třídy 1 až 4) sl. 1,2,3 = r. 3010 sl. 31,32,33


1.1 Údaji o schváleném rozpočtu ve finančním výkaze FIN 1-12 SF na příslušný rok se rozumí
údaje rozpočtu státního fondu schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
1.2 Rozpočtem po změnách se rozumí veškeré
změny schváleného rozpočtu státního fondu,
v členění dle platné rozpočtové skladby, provedené nejpozději k poslednímu dni vykazovaného období.
1.3 Údaje o skutečnosti uváděné v tomto výkazu
se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.
2.

3.

Část III. FIN 1-12 SF - Rekapitulace příjmů, výdajů,
financování a jejich konsolidace
3.1 V této části výkazu se uvádějí

součet výdajů v části II.

 (třídy 5 a 6) sl. 1,2,3 = r. 3060 sl. 31,32,33
součet údajů financování v části II.

 (třída 8) sl. 1,2,3 = r. 3200 sl. 31,32,33
3.3 Vazby v části III. výkazu:

r. 3010 sl.. 31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 +
3014) sl. 31,32,33
r. 3060 sl. 31,32,33 = r. (3061 + 3062) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32.33 = r. (3010 - 3060) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32,33 = - r. 3200 sl. 31,32,33
4.

Část IV. FIN 1-12 SF - Stavy a obraty na bankovních
účtech
Vazba v této části výkazu:
sl.43 = sl.41 – sl.42 s respektováním znaménka

5.

Část IX. FIN 1-12 SF - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Vzor finančního výkazu FIN 1-12 SF
2.1 Část I. FIN 1-12 SF - Rozpočtové příjmy a část
II. FIN 1-12 SF Rozpočtové výdaje a financování
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje s údaji schváleného
rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku
od počátku roku podle
a) paragrafů odvětvového třídění,
b) položek druhového třídění,
c) nástrojů nástrojového třídění,
d) prostorových jednotek prostorového třídění rozpočtové skladby.
2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových
stránkách Ministerstva financí. Rozpočtové položky financování zahrnují financující operace
jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 – Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

úhrny příjmů jednotlivých tříd,
úhrny výdajů jednotlivých tříd,
saldo příjmů a výdajů,
úhrn třídy 8 – financování.

5.1 V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček
a) uvedených na položkách 5321, 5323,
5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341,
6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
b) v členění podle účelových znaků,
c) v členění podle kódu územní jednotky.
5.2 Vazby mezi částí IX. a II. výkazu:
Pro položky uvedené v bodě 5.1 a) vykázané
v části IX. platí
  údaj sl. 93 UZ, územní jednotka =  údaj
sl. 3 § dané položky
tzn., že součet všech údajů sl. 93 dané položky za všechny účelové znaky a kódy územních
jednotek v části IX. musí odpovídat součtu
údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny
paragrafy.
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5.3 Pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1
(CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté
kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky

Ministerstvo financí

poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1
(CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované
regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 2 (CZ0x).

VZOR

FIN 1-12 SF Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu státních fondĤ
Období. Rok

Státní fond

Úþetní jednotka

mm.rrrr

5xx

název………………… xxxxxxxx

název…………………

IýO

Hodnota
v Kþ na 2 des.místa

I. Rozpoþtové pĜíjmy
Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

d

1

2

3

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

d

1

2

3

0000
0000
0000
0000

II. Rozpoþtové výdaje a financování
TĜída
text
BČžné výdaje
BČžné výdaje
BČžné výdaje
BČžné výdaje
BČžné výdaje celkem - tĜída 5
Kapitál. výdaje
Kapitál. výdaje
Kapitál. výdaje
Kapitál. výdaje
Kapitálové výdaje celkem - tĜída 6
Financování
Financování
Financování celkem - tĜída 8

III. Rekapitulace pĜíjmĤ, výdajĤ a financování
Název
text

PĜíjmy celkem

ýíslo
Ĝádku

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

r

31

32

33

ýíslo
Ĝádku

Poþáteþní stav
k 1.1.

Stav ke konci
vykazovaného
období

ZmČna stavu
bankovních
úþtĤ

r

41

42

43
(+/-)

3010
3011
3012
3013
3014

TĜída 1 - DaĖové pĜíjmy
TĜída 2 - NedaĖové pĜíjmy
TĜída 3 - Kapitálové pĜíjmy
TĜída 4 - PĜijaté transfery

Výdaje celkem
TĜída 5 - BČžné výdaje
TĜída 6 - Kapitálové výdaje

3060
3061
3062

Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ
TĜída 8 - Financování

3100
3200

IV. Stavy a obraty na bankovních úþtech
Název bankovního úþtu
text
Bankovní úþty státního fondu celkem

4040

IX. Transfery a pĤjþky poskytnuté veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ
Úþelový
znak

Kód
územní
jednotky

Položka

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

93
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M)
1.

Výkaz sestavují územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady.

2.

Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného
na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku
od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3.

Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí a regionální
rady na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech,
výdajích a financování schválených zastupitelstvem
územního samosprávného celku, orgány dobrovolného svazku obcí nebo výborem regionální rady.

4.

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku,
dobrovolného svazku obcí a regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.

5.

Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům.
068 – Termínované vklady dlouhodobé
231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků
236 – Běžné účty fondů územních samosprávných
celků

244 – Termínované vklady krátkodobé
281 – Krátkodobé úvěry
451 – Dlouhodobé úvěry
6.

Část I. – Rozpočtové příjmy a část II. – Rozpočtové
výdaje
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy
a rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu,
rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku
v členění podle rozpočtové skladby, a to podle
a) paragrafů odvětvového třídění,
b) položek druhového třídění.

7.

Část III. – Financování
7.1 V této části se uvádějí financující operace
v členění stanoveném rozpočtovou skladbou;
jednotlivé položky v této části výkazu budou
mít kladné (+) nebo záporné (–) znaménko
tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;
7.2 U účtů krátkodobých a dlouhodobých úvěrů
zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo
uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se
postupuje takto:
úhrada výdajů se zatřídí, jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp.
451, ve třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené
z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy
8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem
kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese
údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281,
resp. 451, od počátku roku.

Strana 106

Finanční zpravodaj 2/2014

Položka

Znaménko

8111, 8211

Krátkodobé vydané dluhopisy

+

8112, 8212

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisĤ

-

8121, 8221

Dlouhodobé vydané dluhopisy

+

8122, 8222

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisĤ

-

8113,
8114,
8123,
8124,
8117,
8118,
8127,
8128,

Krátkodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky
Uhrazené splátky krátkodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ
Dlouhodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþených prostĜedkĤ
Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy
Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje
Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy
Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje

+
+
+
+
-

8213
8214
8223
8224
8217
8218
8227
8228

Položka
8115

8125, 8225

8215

Položka
8901
8902
8905

8.

Název

Název

Znaménko
+

ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ
na bankovních úþtech kromČ úþtĤ státních
finanþních aktiv, které tvoĜí kapitolu OSFA
ZmČna stavu dlouhodobých prostĜedkĤ
na bankovních úþtech

+

ZmČna stavu bankovních úþtĤ krátkodobých
prostĜedkĤ ze zahraniþí jiných než
ze zahraniþních dlouhodobých úvČrĤ

+

Název

Znaménko

Operace z penČžních úþtĤ organizace nemající
charakter pĜíjmĤ a výdajĤ vládního sektoru
Nerealizované kurzové rozdíly pohybĤ
na devizových úþtech
NepĜevedené þástky vyrovnávající schodek

Část IV. – Rekapitulace příjmů, výdajů, financování
a jejich konsolidace
8.1 V této části výkazu se uvádějí
a) úhrny příjmů jednotlivých tříd,
b) úhrny výdajů jednotlivých tříd,
c) rozpis položek potřebných pro provedení
konsolidace příjmů, výdajů a financování,
d) úhrny záznamových jednotek 024 až 029,
035 a 036,
e) saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
f) úhrn třídy 8 – Financování.
8.2 Konsolidace peněžních operací se provádí
a) na úrovni vykazující jednotky, kterou se
rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí
a regionální rada; na této úrovni se konsolidace provádí i v případě statutárních
měst a hlavního města Prahy,

+
+
+

b)

Podmínka
(stav ke konci vykazovaného
období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného
období) < (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného
období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného
období) < (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného
období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného
období) < (stav k 1.1.)

Podmínka
platba
inkaso
snížení
zvýšení
snížení
zvýšení

na úrovni okresu, kraje a státu celkem,
která je obsažena v příslušném sumáři
finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad a je provedena zpracovateli sumářů
finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky
předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace
příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193,
4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024
až 029, 035 a 036) a financování.
8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek
druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace.
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konsolidace pĜíjmĤ
2223 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi krajem a obcemi
2226 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi obcemi
2227 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí
2442 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od krajĤ
2443 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od regionálních rad
2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ
od veĜejných rozpoþtĤ územní úrovnČ
4121 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí
4122 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ
4123 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od regionálních rad
4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ
územní úrovnČ
4133 – PĜevody z vlastních rezervních fondĤ
(jiných než OSS)
4134 - PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
4137 - PĜevody mezi statutárními mČsty (hl. m. Prahou)
a jejich mČstskými obvody nebo þástmi - pĜíjmy
4139 - Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ
4221 - Investiþní pĜijaté transfery od obcí
4222 - Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ
4223 - Investiþní pĜijaté transfery od regionálních rad
4229 - Ostatní investiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ
územní úrovnČ
ZJ 024 - Transfery pĜijaté z území jiného okresu
ZJ 025 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území
jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pĜijaté z území jiného kraje
ZJ 029 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území
jiného kraje
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vykazující
jednotky

konsolidace na úrovni
okresu
kraje

státu

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne
ne
ne
ne

ne
ano
ne
ne

ne
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

ano
ano
ne
ne

ano
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ano

ne

ano

ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano
ne
ne
ne

ano
ano
ano
ne
ne

ano
ano
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne

ano
ano

ano
ne

ano
ne

ne
ne

ano
ano

ne
ano

ne
ne

ne

ano

ano

ne
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konsolidace výdajĤ
Neinvestiþní transfery obcím
Neinvestiþní transfery krajĤm
Neinvestiþní transfery regionálním radám
Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ
PĜevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajĤ

5344 - PĜevody vlastním rezervním fondĤm územních
rozpoþtĤ
5345 - PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm
5347 - PĜevody mezi statutárními mČsty (hl. m. Prahou)
a jejich mČstskými obvody nebo þástmi - výdaje
5349 - Ostatní pĜevody vlastním fondĤm
5366 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi obcemi
5368 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím
5642 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
5643 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky regionálním
radám
5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky
veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ
6341 - Investiþní transfery obcím
6342 - Investiþní transfery krajĤm
6345 - Investiþní transfery regionálním radám
6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ
6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím
6442 - Investiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
6443 - Investiþní pĤjþené prostĜedky regionálním radám
6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným
rozpoþtĤm místní úrovnČ
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
ZJ 027 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území
jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
ZJ 036 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území
jiného kraje

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy
mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení
půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kra-

vykazující
jednotky
ne
ne
ne

konsolidace na úrovni
okresu
kraje

státu

ano
ne
ne

ano
ano
ne

ano
ano
ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ano
ano

ne

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne
ne
ne

ne
ano
ne

ne
ano
ano

ano
ano
ano

ne

ne

ne

ano

ne
ne
ne
ne

ano
ano
ne
ne

ano
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ano

ne

ano

ano

ano

ne
ne
ne

ano
ne
ne

ano
ano
ne

ano
ano
ano

ne
ne

ano
ano

ano
ne

ano
ne

ne

ano

ne

ne

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

je konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky
na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu
v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 – Financování u obcí.
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8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
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d)

kromě obecných vazeb, platí na úrovni
kraje:
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4070
+ 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 +
4130 + 4140 + 4145 + 4150 + 4170 +
4180 + 4190) sl. 41,42,43 – r. (4193 + 4194)

r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030
+ 4040) sl. 41,42,43

sl. 41,42,43

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 – 4460) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280
+ 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4310 +
4321 + 4322 + 4330 + 4340 + 4350 +
4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 +
4420) sl. 41,42,43 – r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43

r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 – 4060) sl. 41,42,43
r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43
r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 – 4250) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350
+ 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 – r. (4070
+ 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 –
r. 4424 sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43
r. 4440 sl. 41,42,43 = r. (4200 – 4430) sl. 41,42,43
r. 4470 sl. 41,42,43 = r. (4450 – 4460) sl. 41,42,43

e)

kromě obecných vazeb, platí na úrovni
státu:

r. 4440 sl. 41,42,43 = r. 4470 sl. 41,42,43
r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 1,2,3
b)

kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145
+ 4150) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300
+ 4305 + 4310) sl. 41,42,43

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4063
+ 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100
+ 4110 +4111 + 4120 + 4130 + 4140 +
4145 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 +
4190) sl. 41,42,43
r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271
+ 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 +
4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 +
4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 +
4371 + 4380 + 4400 + 4410 + 4411 +
4420) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = 0
c)

kromě obecných vazeb, platí na úrovni
okresu:
r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4062 + 4070 + 4090
+ 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 +
4150 + 4170 + 4190) sl. 41,42,43 – r. (4191 +
4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 +
7310 + 7340 + 7380) sl. 71,72,73

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 +
4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 +
4420) sl. 41,42,43 – r. (4070 + 4080 + 4081 +
4090) sl. 41,42,43
8.5 Vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:
r. 4191 sl. 41,42,43 = r. 7090 sl. 71,72,73
r. 4192 sl. 41,42,43 = r. 7140 sl. 71,72,73

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281
+ 4290 + 4300 + 4305 + 4310 + 4322 +
4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 +
4420) sl. 41,42,43 – r. (4421 + 4422 + 4423 +
4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 + 7431 + 7450 +
7490 + 7520) sl. 71,72,73
r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400
+ 4420) sl. 41,42,43 – r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43
+ r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 – r. (4422 +
4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520) sl. 71,72,73 –
r. 7380 sl. 71,72,73

r. 4193 sl. 41,42,43 = r. 7290 sl. 71,72,73
r. 4194 sl. 41,42,43 = r. 7360 sl. 71,72,73
r. 4421 sl. 41,42,43 = r. 7170 sl. 71,72,73
r. 4422 sl. 41,42,43 = r. 7220 sl. 71,72,73
r. 4423 sl. 41,42,43 = r. 7400 sl. 71,72,73
r. 4424 sl. 41,42,43 = r. 7470 sl. 71,72,73
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9.

Část V. – Tato část výkazu se nevyplňuje.
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mi radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

10. Část VI. – Stavy a obraty na bankovních účtech
10.1 V této části výkazu se uvádějí stavy a změny
stavů bankovních účtů
a) termínovaných vkladů dlouhodobých,
b) základních běžných účtů územních samosprávných celků,
c) běžných účtů fondů územních samosprávných celků,
d) termínovaných vkladů krátkodobých,
údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI.
se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn., že údaj má znaménko
minus (–), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,
plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1.
10.2 Vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:
r. (6030 + 6040 + 6050) sl. 63 = r. (8115 + 8125
+ 8215 + 8225) sl. 3
11. Část VII. – Vybrané záznamové jednotky
V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky.
Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně zejména
pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných
mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí patřícími
do různých okresů a krajů a krajů obcím nebo dobrovolným svazkům obcí, případně krajem na území
jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se
záznamové jednotky týkají.
12. Část VIII. – Tato část výkazu se nevyplňuje.
13. Část IX. – Přijaté transfery a půjčky ze státního
rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
13.1 V této části výkazu se uvádějí údaje přijatých
transferů a půjček
a) uvedených na položkách 4111, 4113,
4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216,
4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,
b) v členění podle účelových znaků zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva financí.
13.2 Územní samosprávné celky, dobrovolné
svazky obcí a regionální rady musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX.
sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. resp. III. sloupce 3 tohoto
finančního výkazu.
14. Část X. – Transfery a půjčky poskytnuté regionální-

14.1 V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček
a) uvedených na položkách 5321, 5323,
5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341,
6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,
b) v členění podle účelových znaků zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva financí,
c) v členění podle kódu územní jednotky.
14.2 Vazby mezi částí X. a II. výkazu:
Pro každou položku vykázanou v části X. platí
  údaj sl. 103 UZ, územní jednotka =  údaj
sl. 3 § dané položky
tzn., že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a kódy územních jednotek) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II.
14.3 Převedení prostředků z bankovního účtu regionální rady na bankovní účet příjemce se
třídí na příslušnou druhovou položku (5321,
5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649,
6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443
a 6449) podle platného účelového znaku
a kódu územní jednotky.
14.4 Pro transfery a půjčky poskytnuté obci
nebo dobrovolnému svazku obcí se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1
(CZ0xxx), pro transfery a půjčky poskytnuté
kraji se přiřadí kód územní jednotky odpovídající NUTS 3 (CZ0xx); pro transfery a půjčky
poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód územní jednotky odpovídající LAU 1
(CZ0100); pro transfery a půjčky poskytované
regionálním radám se přiřadí kód územní jednotky NUTS 2 (CZ0x).
15. Část XI. – Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů
a prostorových jednotek
V části XI. jsou sledovány příjmy ze zahraničních
zdrojů a související příjmy. Výše uvedené příjmy
s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle
paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů nástrojového
třídění a podle prostorových jednotek prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo
financí zveřejňuje pro územní samosprávné celky,
dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník
nástrojového třídění na internetových stránkách
Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.
16. Část XII. – Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
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V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované
ze zahraničních zdrojů a související výdaje. Výše uvedené výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu
po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují
v členění podle paragrafů odvětvového třídění a podle položek druhového třídění, dále podle nástrojů

nástrojového třídění a podle prostorových jednotek
prostorového třídění platné rozpočtové skladby. Ministerstvo financí zveřejňuje pro územní samosprávné
celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady číselník nástrojového třídění na internetových stránkách
Ministerstva financí, kde je průběžně aktualizován.

VZOR

FIN 2-12 M

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNċNÍ ROZPOýTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKģ, DOBROVOLNÝCH SVAZKģ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH
RAD
sestavený k .............
(v Kþ na dvČ desetinná místa)

Rok

MČsíc

IýO

Název a sídlo úþetní jednotky : ..........................................................................…..
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I. Rozpoþtové pĜíjmy
Paragraf

Položka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

1

2

3

Paragraf

Položka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

1

2

3

II. Rozpoþtové výdaje
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III. Financování - tĜída 8
Název

ýíslo
položky
/ Ĝádku

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisĤ (-)
Krátkodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)
Uhrazené splátky krátkodobých pĜijatých
pĤjþených prostĜedkĤ (-)
ZmČna stavu krátkodobých prostĜedkĤ na bankovních úþtech kromČ
úþtĤ státních finanþních aktiv, které tvoĜí kapitola OSFA (+/-)

8111
8112
8113
8114
8115

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8117

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8118

Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisĤ (-)
Dlouhodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých
pĤjþených prostĜedkĤ (-)
ZmČna stavu dlouhodobých
prostĜedkĤ na bankovních úþtech (+/-)

8121
8122
8123
8124
8125

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8127

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8128

Krátkodobé financování ze zahraniþí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisĤ (-)
Krátkodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)
Uhrazené splátky krátkodobých pĜijatých pĤjþených
prostĜedkĤ (-)
ZmČna stavu bankovních úþtĤ krátkodobých prostĜedkĤ ze zahraniþí
jiných než ze zahraniþních dlouhodobých úvČrĤ (+/-)

8211
8212
8213
8214
8215

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8217

Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8218

Dlouhodobé financování ze zahraniþí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisĤ (-)

8221
8222

Dlouhodobé pĜijaté pĤjþené prostĜedky (+)
Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých
pĤjþených prostĜedkĤ (-)
ZmČna stavu dlouhodobých prostĜedkĤ
na bankovních úþtech (+/-)

8223

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy (+)

8227

Aktivní dlouhodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje (-)

8228

Opravné položky k penČžním operacím
Operace z penČžních úþtĤ organizace nemající
charakter pĜíjmĤ a výdajĤ vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybĤ na devizových úþtech (+/-)

8901

NepĜevedené þástky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

Financování
(souþet za tĜídu 8)

8000

8224
8225

8902

Strana 114

Finanční zpravodaj 2/2014

IV. Rekapitulace pĜíjmĤ, výdajĤ, financování a jejich konsolidace
Název
text

TĜída 1 - DaĖové pĜíjmy
TĜída 2 - NedaĖové pĜíjmy
TĜída 3 - Kapitálové pĜíjmy
TĜída 4 - PĜijaté transfery

PĜíjmy celkem
Konsolidace pĜíjmĤ
v tom položky :
2223 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání
minulých let mezi krajem a obcemi
2226 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi obcemi
2227 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO
2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí
2442 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od krajĤ
2443 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od regionálních rad
2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ
od veĜejných rozpoþtĤ územní úrovnČ
4121 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí

ýíslo
Ĝádku

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

r

41

42

43

4010
4020
4030
4040

4050
4060
4061
4062
4063
4070
4080
4081
4090
4100

4122 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ

4110

4123 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od regionálních rad
4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery
od rozpoþtĤ územní úrovnČ
4133 - PĜevody z vlastních rezervních fondĤ
4134 - PĜevody z rozpoþtových úþtĤ
4137 - PĜevody mezi statutárními mČsty (hl. m. Prahou) a jejich
mČstskými obvody nebo þástmi - pĜíjmy
4139 - Ostatní pĜevody z vlastních fondĤ
4221 - Investiþní pĜijaté transfery od obcí
4222 - Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ
4223 - Investiþní pĜijaté transfery od regionálních rad
4229 - Ostatní investiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ
územní úrovnČ
ZJ 024 - Transfery pĜijaté z území jiného okresu
ZJ 025 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých
z území jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pĜijaté z území jiného kraje
ZJ 029 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ
pĜijaté z území jiného kraje

4111

PĜíjmy celkem po konsolidaci

4120
4130
4140
4145
4150
4170
4180
4181
4190
4191
4192
4193
4194

4200
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TĜída 5 - BČžné výdaje
TĜída 6 - Kapitálové výdaje

Výdaje celkem
Konsolidace výdajĤ
v tom položky:
5321 - Neinvestiþní transfery obcím
5323 - Neinvestiþní transfery krajĤm
5325 - Neinvestiþní transfery regionálním radám
5329 - Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným
rozpoþtĤm územní úrovnČ
5342 - PĜevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajĤ
5344 - PĜevody vlastním rezervním fondĤm územních
rozpoþtĤ
5345 - PĜevody vlastním rozpoþtovým úþtĤm
5347 - PĜevody mezi statutárními mČsty (hl. m. Prahou) a jejich
mČstskými obvody nebo þástmi - výdaje
5349 - Ostatní pĜevody vlastním fondĤm
5366 - Výdaje z finanþního vypoĜádání
minulých let mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi obcemi
5368 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím
5642 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
5643 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky regionálním
radám
5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky
veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ
6341 - Investiþní transfery obcím
6342 - Investiþní transfery krajĤm
6345 - Investiþní transfery regionálním radám
6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným
rozpoþtĤm územní úrovnČ
6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím
6442 - Investiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
6443 - Investiþní pĤjþené prostĜedky regionálním radám
6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky
veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
ZJ 027 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území
jiného okresu
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
ZJ 036 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území
jiného kraje

Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ po konsolidaci
TĜída 8 - Financování

Konsolidace financování
Financování celkem po konsolidaci
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4210
4220
4240
4250
4260
4270
4271
4280
4281
4290
4300
4305
4310
4321
4322
4323
4330
4340
4341
4350
4360
4370
4371
4380
4400
4410
4411
4420
4421
4422
4423
4424

4430
4440
4450

4460
4470
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VI. Stavy a obraty na bankovních úþtech

Název bankovního úþtu
text

Základní bČžný úþet ÚSC
BČžné úþty fondĤ ÚSC
BČžné úþty celkem
Termínované vklady dlouhodobé
Termínované vklady krátkodobé

ýíslo
Ĝádku

Poþáteþní
stav k 1.1.

Stav ke konci
vykazovaného
období

r

61

62

6010
6020
6030
6040
6050

ZmČna stavu
bankovních
úþtĤ
63

(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
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VII. Vybrané záznamové jednotky
Název
text

ýíslo
Ĝádku

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery pĜijaté z území jiného okresu

7090

v tom položky :
2226 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let mezi obcemi

7092

4121 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí

7100

4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ územní úrovnČ

7110

4221 - Investiþní pĜijaté transfery od obcí

7120

4229 - Ostatní investiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ územní úrovnČ

7130

ZJ 025 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území jiného okresu

7140

v tom položky :
2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí
2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ od veĜejných rozpoþtĤ
územní úrovnČ

7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky :
5321 - Neinvestiþní transfery obcím

7150

7180

5329 - Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

7190

5367 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let mezi obcemi

7192

6341 - Investiþní transfery obcím

7200

6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

7210

ZJ 027 - PĤjþené prostĜedky poskytnuté na území jiného okresu
v tom položky :
5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím
5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ

7220
7230
7240

6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím

7250

6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ

7260

ZJ 028 - Transfery pĜijaté z území jiného kraje

7290

v tom položky:
2223 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcemi
2226 - PĜíjmy z finanþního vypoĜádání minulých let mezi obcemi
4121 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od obcí
4122 - Neinvestiþní pĜijaté transfery od krajĤ

7291
7292
7300
7310

4129 - Ostatní neinvestiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ územní úrovnČ

7320

4221 - Investiþní pĜijaté transfery od obcí

7330

4222 - Investiþní pĜijaté transfery od krajĤ

7340

4229 - Ostatní investiþní pĜijaté transfery od rozpoþtĤ územní úrovnČ

ZJ 029 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ pĜijatých z území jiného kraje

7350
7360

v tom položky :
2441 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od obcí

7370

2442 - Splátky pĤjþených prostĜedkĤ od krajĤ
2449 - Ostatní splátky pĤjþených prostĜedkĤ od veĜejných rozpoþtĤ
územní úrovnČ

7380
7390

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7400

v tom položky :
5321 - Neinvestiþní transfery obcím
5323 - Neinvestiþní transfery krajĤm

7410
7420

5329 - Ostatní neinvestiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

7430

5366 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let mezi krajem a obcemi

7431

5367 - Výdaje z finanþního vypoĜádání minulých let mezi obcemi

7432

6341 - Investiþní transfery obcím

7440

6342 - Investiþní transfery krajĤm

7450

6349 - Ostatní investiþní transfery veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ

7460

ZJ 036 - PĤjþky poskytnutné na území jiného kraje
v tom položky :
5641 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky obcím
5642 - Neinvestiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
5649 - Ostatní neinvestiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ

7470
7480
7490
7500

6441 - Investiþní pĤjþené prostĜedky obcím

7510

6442 - Investiþní pĤjþené prostĜedky krajĤm
6449 - Ostatní investiþní pĤjþené prostĜedky veĜejným rozpoþtĤm
územní úrovnČ

7520
7530
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IX. PĜijaté transfery a pĤjþky ze státního rozpoþtu, státních fondĤ a regionálních rad
Úþelový
znak

Položka

Výsledek od
poþátku roku

a

b

93

Finanční zpravodaj 2/2014
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X. Transfery a pĤjþky poskytnuté regionálními radami územnČ
samosprávným celkĤm, dobrovolným svazkĤm obcí a regionálním radám
Úþelový
znak

Kód
územní
jednotky

Položka

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

103

XI. PĜíjmy ze zahraniþních zdrojĤ a související pĜíjmy v þlenČní podle jednotlivých
nástrojĤ a prostorových jednotek
Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po
zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

d

1

2

3

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraniþních zdrojĤ a související výdaje v þlenČní
podle jednotlivých nástrojĤ a prostorových jednotek
Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová
jednotka

Schválený
rozpoþet

Rozpoþet
po
zmČnách

Výsledek od
poþátku roku

a

b

c

d

1

2

3

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího úþetní jednotky :
Odpovídající za údaje
o rozpoþtu:

tel.:

o skuteþnosti:

tel.:

Došlo dne:
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)
1.

Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled
o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.

V části II předkládají státní příspěvkové organizace
doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí
z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.

VZOR
ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpoþtu nákladĤ a výnosĤ státních pĜíspČvkových organizaþí a další doplĖují
údaje - hlavní þinnost
Období.Rok

Kapitola

mm.rrrr

3xx

název ……………….

Úþetní jednotka

IýO

Hodnota

název

xxxxxxxx

v Kþ na 2 des.místa
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ROZP 1-01 SPO - ýást I - PĜehled o rozpoþtu nákladĤ a výnosĤ státních pĜíspČvkových organizací
ýíslo
položky
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Název položky

Syntetický
úþet

Schválený
rozpoþet

Skuteþnost
minulého roku

b

c

1

2

NÁKLADY CELKEM
(úþtová tĜída 5 celkem - souþet položek 2, 38, 44 a 47)
Náklady z þinnosti (souþet položek 3 až 37)
SpotĜeba materiálu
SpotĜeba energie
SpotĜeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace obČžného majetku
ZmČna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizaþních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištČní
Jiné sociální pojištČní
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
DaĖ silniþní
DaĖ z nemovitostí
Jiné danČ a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondĤ
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúþtování rezerv
Tvorba a zúþtování opravných položek
Náklady z vyĜazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z þinnosti
Finanþní náklady (souþet položek 39 až 43)
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z pĜecenČní reálnou hodnotou
Ostatní finanþní náklady
Náklady na transfery (souþet položek 45 a 46)
Náklady vybraných ústĜedních vládních institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
DaĖ z pĜíjmĤ (souþet položek 48 a 49)
DaĖ z pĜíjmĤ
Dodateþné odvody danČ z pĜíjmĤ

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549
561
562
563
564
569
571
572
591
595
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

VÝNOSY CELKEM
(úþtová tĜída 6 celkem - souþet položek 51, 66 a 72)
Výnosy z þinnosti (souþet položek 52 až 65)
Výnosy z prodeje vlastních výrobkĤ
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonĤ
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyĜazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromČ pozemkĤ
Výnosy z prodeje pozemkĤ
ýerpání fondĤ
Ostatní výnosy z þinnosti
Finanþní výnosy (souþet položek 67 až 71)
Výnosy z prodeje cenných papírĤ a podílĤ
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z pĜecenČní reálnou hodnotou
Ostatní finanþní výnosy
Výnosy z transferĤ (souþet položek 73 a 74)
Výnosy vybraných ústĜedních vládních institucí z transferĤ
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferĤ

75

VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ pĜed zdanČním
(položka 50 - 2 - 38 - 44)

76

VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ po zdanČní
(položka 50 - 1)

Finanční zpravodaj 2/2014

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649
661
662
663
664
669
671
672
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ROZP 1-01 SPO - ýást II - DoplĖující údaje - hlavní þinnost státních pĜíspČvkových organizací
ýíslo
položky
a
77

DoplĖující údaje
b
Platy zamČstnancĤ

(z AE k úþtu 521)

78

Ostatní osobní náklady

(z AE k úþtu 521)

79

PĜíspČvek na provoz od zĜizovatele

(z AE k úþtu 671)

80

Individuální a systémové dotace na financování programĤ a akcí
od zĜizovatele 1)

(z AE k úþtu 671)

81

Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelĤ jiných než od
zĜizovatele

(z AE k úþtu 671)

82

Dotace na úhradu provozních výdajĤ, které mají být kryty z rozpoþtu
Evropské unie vþetnČ stanoveného podílu státního rozpoþtu na
financování tČchto výdajĤ

(z AE k úþtu 671)

83

Dotace na úhradu provozních výdajĤ podle mezinárodních smluv,
na základČ kterých jsou ýeské republice svČĜeny penČžní prostĜedky
z finanþních mechanismĤ

(z AE k úþtu 671)

84

Ostatní pĜíspČvky a dotace 2)

85

Závazky vĤþi státnímu rozpoþtu celkem

86

v tom: odvod z provozu a z odpisĤ

1

2

3)

4)

odvod pĜíjmĤ z prodeje nemovitého státního majetku 5)

88

ostatní odvody

5)

89

PĜíspČvky a dotace ze státního rozpoþtu na výzkum, vývoj a inovace
celkem 6)

90

v tom: institucionální
úþelové

93

Použití prostĜedkĤ rezervního fondu 7)
PĜepoþtený poþet zamČstnancĤ

94

PrĤmČrný plat (mzda) mČsíþnČ

92

Skuteþnost
minulého roku

(z AE k úþtĤm
671 a 672)

87

91

Schválený
rozpoþet

Sestavil:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Souþet údajĤ na položkách 79 až 84 musí odpovídat položce þ. 72 - Výnosy z transferĤ
1)
pro úþely tohoto pĜehledu se tím rozumí systémovČ urþené výdaje na krytí neinvestiþních potĜeb programĤ poskytované ze státního
rozpoþtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona þ. 218/2000 Sb. a § 2 vyhláškyþ. 560/2006 Sb., ve znČní vyhlášky
þ. 11/2010 Sb.
2)

souhrn prostĜedkĤ od jiných poskytovatelĤ než ze státního rozpoþtu a od pĜíjemcĤ úþelové podpory výzkumu, vývoje a inovací
Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáĜe za kapitolu:
3)
souþet údajĤ musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finanþního výkazu FIN 2-12 OSS zĜizovatele
4)
údaj na tomto Ĝádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finanþního výkazu FIN 2-12 OSS zĜizovatele
5)
souhrn údajĤ na Ĝádcích 87 a 88 musí odpovídat údaji na položce 2123 finanþního výkazu FIN 2-12 OSS zĜizovatele
6)
neinvestiþní i investiþní od zĜizovatele
7)
údaj na tomto Ĝádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech pĜíspČvkových organizací v návaznosti na povinnost
stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona þ. 218/2000 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zaměstnanosti regulované vládou
(ZAM 1-04 U)
Organizační složky státu a státní příspěvkové
organizace, u nichž je zaměstnanost regulována
a schvalována vládou, předkládají do centrálního
systému účetních informací státu ve výkazu o zaměstnanosti údaje o počtu zaměstnanců: vládou
schválený počet zaměstnanců na hlavní činnost

pro rozpočtový rok, upravené počty zaměstnanců
k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a jejich roční průměr k poslednímu dni příslušného čtvrtletí
po změnách rozpočtu a skutečné průměrné přepočtené počty zaměstnanců k poslednímu dni příslušného čtvrtletí od počátku roku.
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VZOR

ZAM 1-04 U Výkaz o zamČstnanosti regulované vládou
Období. Rok

Kapitola

mm.rrrr

3xx

Úþetní jednotka
název…………………

IýO

Hodnota

název…………………xxxxxxxx

poþet osob

Rozpoþet po
zmČnách Poþet
zamČstnancĤ

Skuteþnost od
poþátku roku PrĤmČrný
pĜepoþtený poþet
zamČstnancĤ

ZAM 1-04 U Výkaz o zamČstnanosti regulované vládou
Typ organizace

a

b

ÚstĜední orgán státní správy
z toho:
zamČstnanci v pracovním pomČru
zamČstnanci ozbrojených sborĤ a složek
ve služebním pomČru
státní úĜedníci
s platy odvozenými od ústavních þinitelĤ
Jednotlivé organizaþní složky státu-státní správa
z toho:
zamČstnanci v pracovním pomČru
zamČstnanci ozbrojených sborĤ a složek
ve služebním pomČru
státní úĜedníci
s platy odvozenými od ústavních þinitelĤ
Jednotlivé SOBCPO
z toho:
zamČstnanci v pracovním pomČru
zamČstnanci ozbrojených sborĤ a složek
ve služebním pomČru
státní úĜedníci
s platy odvozenými od ústavních þinitelĤ
Ostatní organizaþní složky státu
z toho:
zamČstnanci v pracovním pomČru
zamČstnanci ozbrojených sborĤ a složek
ve služebním pomČru
státní úĜedníci
s platy odvozenými od ústavních þinitelĤ
Státní pĜíspČvkové organizace

Sestavil:
Datum a podpis:

tel.:

Schválený
rozpoþet Poþet
zamČstnancĤ

1

2

Rozpoþet po
zmČnách Poþet
zamČstnancĤ v
roþním prĤmČru
3

4

11xx

12xx

13xx

14xx

5xxx

Kontroloval:

tel.:

Datum a podpis:

Poznámky:
SOBCPO je zkratka pro organizaþní složky státu ve složkách obrany, bezpeþnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizaþní složky státustátní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.
V Ĝádku "zamČstnanci v pracovním pomČru" se uvedou poþty zamČstnancĤ v pracovním pomČru, jejichž odmČĖování se Ĝídí podle zákona þ.
262/2006 Sb., zákoník práce (vztahující se k platĤm na položce rozpoþtové skladby 5011).
V Ĝádku "zamČstnanci ozbrojených sborĤ a složek ve služebním pomČru" se uvedou poþty zamČstnancĤ odmČĖovaných podle zákona þ.
361/2003 Sb., o služebním pomČru pĜíslušníkĤ bezpeþnostních sborĤ a odmČĖovaných podle zákona þ. 143/1992 Sb. u vojákĤ ve služebním
pomČru (vztahující se k platĤm na položce rozpoþtové skladby 5012).
V Ĝádku "státní úĜedníci" se uvedou poþty zamČstnancĤ ve služebním pomČru ve správních úĜadech, jejichž odmČĖování se Ĝídí zákonem o
státních úĜednících (vztahující se k platĤm na položce rozpoþtové skladby 5013).
V Ĝádku "s platy odvozenými od ústavních þinitelĤ" se uvedou poþty zamČstnancĤ v pracovním pomČru, jejichž odmČĖování se neĜídí zákoníkem
práce a platy jsou odvozovány od ústavních þinitelĤ s odmČĖováním podle zákona þ. 236/1995 Sb. (vztahující se k platĤm na položce rozpoþtové
skladby 5014).
Poþet zamČstnancĤ, poþet zamČstnancĤ v roþním prĤmČru a prĤmČrný roþní pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ se uvede po zaokrouhlení v celých
þíslech (tj. bez desetinných míst).
Ve sloupci 1 se uvedou vládou schválené poþty zamČstnancĤ na hlavní þinnost financovanou ze státního rozpoþtu pro pĜíslušný rozpoþtový rok.
Ve sloupci 2 se uvedou Ministerstvem financí upravené poþty zamČstnancĤ k poslednímu dni pĜíslušného þtvrtletí.
Ve sloupci 3 se uvedou Ministerstvem financí upravené poþty zamČstnancĤ v roþním prĤmČru k poslednímu dni pĜíslušného þtvrtletí.
Ve sloupci 4 se uvedou skuteþné prĤmČrné pĜepoþtené poþty zamČstnancĤ k poslednímu dni pĜíslušného þtvrtletí od poþátku roku (prĤmČrný
evidenþní poþet zamČstnancĤ pĜepoþtený) na hlavní þinnost financovanou ze státního rozpoþtu.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu
a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)
1.

Obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona
č. 218/2000 Sb.

2.

Kontrolní vazby v rámci výkazu:

roce a převody nečerpaných prostředků,
které byly převedeny z příjmového účtu
zpět do rezervního fondu,
sl. 153 – prostředky převedené na příjmový účet při
čerpání rezervního fondu,

sl. 156 = sl. (151 + 152 – 153 – 155)
sl. 154 – čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
sl. 155 – prostředky použité jiným způsobem než
prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu
na základě rozhodnutí vlády nevyplňuje
se pro ř. 1507.

ř. 1508 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507)
3.

Význam sloupců:
sl. 152 – příjmy rezervního fondu v hodnoceném

Ministerstvo financí

VZOR

REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS
a nakládání s tČmito prostĜedky
Období. Rok

Kapitola

mm.rrrr

3xx

název…………………

ýlenČní penČžních prostĜedkĤ RF
podle § 48 zákona þ. 218/2000 Sb.,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
ProstĜedky poskytnuté ze zahraniþí
a penČžní dary celkem
z toho:
prostĜedky poskytnuté
na stanovený úþel celkem
prostĜedky poskytnuté
bez uvedení úþelu
Odvody neoprávnČnČ použitých
nebo zadržených penČžních prostĜedkĤ
podle § 44 odst.2 písm. a), b)
a penále za prodlení s nimi
PĜíjmy z prodeje majetku, který pro ýR
nabyla organizaþní složka státu
darem nebo dČdČním

Úþetní jednotka

IýO

Hodnota

název…………………

xxxxxxxx

v Kþ na 2 des.místa

ýíslo
Ĝádku

Poþáteþní stav
RF k 1.1.

PĜíjmy RF
v hodnoceném
období

Zapojeno
do pĜíjmĤ
v hodnoceném
období

Použito
v hodnoceném
období

Jiné dĤvody
snížení stavu

ZĤstatek
prostĜedkĤ
RF

r

151

152

153

154

155

156

1501

1502
1503

1504

1505

PĜíjmy z prodeje majetku, se kterým bylo
zmocnČno hospodaĜit Ministerstvo obrany

1506

ProstĜedky pĜevedené podle § 50 odst. 2

1507

Celkem

1508

x
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Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské
Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2013)
Referent: Ing. K. Rybářová, tel.: 257 043 395

Ministerstvo financí České republiky v souvislosti
s uplatňováním mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Královstvím Saúdské Arábie sděluje:

Článek 1
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 a vstoupila
v platnost dne 1. května 2013.

Čj.: MF-9059/2014/15-1503

daně, popř. na osvobození od daně v Saúdské Arábii
(např. články 10, 11 a 12).
Aby bylo možno automaticky v Saúdské Arábii
uplatnit daňovou sazbu uvedenou ve smlouvě (vč. osvobození od daně), český daňový rezident, který je skutečným vlastníkem předmětného příjmu ze zdrojů v Saúdské Arábii (právnická i fyzická osoba), musí předložit
saúdskému plátci příjmu prohlášení, že je skutečným
vlastníkem předmětného příjmu, ve kterém uvede
i údaje o příjmu (výše, charakter apod.) a údaje o sobě.
Současně je třeba předložit potvrzení o svém daňovém
domicilu vydané správcem daně v ČR.

Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a)

b)

pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje,
na částky vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2014 nebo později; a
pokud jde o ostatní daně, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2014 nebo
později.

Příslušný úřad Saúdské Arábie vydal pro tyto účely
kombinovaný formulář “Application for Implementation of the Effective Tax Treaty between the Kingdom of
Saudi Arabia and the concerned country”, ve kterém
tedy správce daně potvrdí český daňový domicil a český
daňový rezident vyplní výše požadované údaje a předloží saúdskému plátci daně, který jej dále předloží příslušnému daňovému úřadu v Saúdské Arábii.

Článek 2
Osoby, které jsou rezidenty České republiky, mají
dle některých ustanovení smlouvy nárok na snížení

Ing. Stanislav Špringl v. r.
Ředitel odboru 15
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Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Hlavsová, tel.: 257 042 627

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2014
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné
ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol,
organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),
jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky

Čj.: MF-11 500/2014/11
ze dne 23. ledna 2014

na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění
zákona č. 258/2013 Sb. budou uvedeny do části VII.
Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře)
Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které
OSS (kapitola) vykazuje.
Sdělení je současně uveřejňováno na internetových
stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude
případně průběžně aktualizováno.

VII. =iYD]QpXND]DWHOHVWiWQtKRUR]SRþWXDGDOãtDQDO\WLFNp~GDMH
Název ukazatele
text

ýtVOR
ĜiGNX
r

Kontrolní
vazby

Specifické ukazatele - SĜtMP\(SRGOHSĜtORK\þ. 4 ]iNRQDRVWiWQtPUR]SRþWX)
'DĖRYpSĜtMP\ 5) 9)
3ĜtMP\]SRMLVWQpKRQDVRFLiOQt]DEH]SHþHQtDSĜtVSČYNX
QDVWiWQtSROLWLNX]DPČVWQDQRVWL
v tom: SRMLVWQpQDGĤFKRGRYpSRMLãWČQt
SRMLVWQpQDQHPRFHQVNpSRMLãWČQt
DSĜtVSČYHNQDVWiWQtSROLWLNX]DPČVWQDQRVWL
1HGDĖRYpSĜtMP\, NDSLWiORYpSĜtMP\DSĜLMDWpWUDQVIHU\FHONHP
v tom: SĜtMP\]UR]SRþWX(YURSVNpXQLHEH]VSROHþQp]HPČGČOVNpSROLWLN\
celkem
SĜtMP\]UR]SRþWX(YURSVNpXQLHQDUHDOL]DFLVSROHþQp]HPČGČOVNp
politiky celkem
SĜtMP\]SURVWĜHGNĤILQDQþQtFKPHFKDQLVPĤ
RVWDWQtQHGDĖRYpSĜtMP\, NDSLWiORYpSĜtMP\DSĜLMDWpWUDQVIHU\
celkem 6) 10)

7110
7120

= Ĝ. (7121 +7122)

7121
7122
7130

= VRXþWXĜ. (7132 + 7134 až 7136)

7132
7134
7135
7136
Ĝ. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
=
(VRXþWXSRORåHNWĜtG\1 až 4
þiVWL,.) sl. 1,2,3
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Specifické ukazatele - výdaje

(SRGOHSĜtORK\þ. 4 ]iNRQDRVWiWQtPUR]SRþWX)
7201
7202
…
7299

3UĤĜH]RYpXND]DWHOH (SRGOHSĜtORK\þ. 4 ]iNRQDRVWiWQtPUR]SRþWX)
7310

3ODW\]DPČVWQDQFĤDRVWDWQtSODWE\]DSURYHGHQRXSUiFL
3RYLQQpSRMLVWQpSODFHQp]DPČVWQDYDWHOHP

1)

7320

3ĜHYRGIRQGXNXOWXUQtFKDVRFLiOQtFKSRWĜHE

7330

3ODW\]DPČVWQDQFĤYSUDFRYQtPSRPČUX

7349

3ODW\]DPČVWQDQFĤR]EURMHQêFKVERUĤDVORåHNYHVOXåHEQtPSRPČUX

7342

3ODW\VWiWQtFK~ĜHGQtNĤ

7398

3ODW\]DPČVWQDQFĤYSUDFRYQtPSRPČUXRGYR]RYDQpRGSODWĤ~VWDYQtFKþLQLWHOĤ
Výdaje na výzkum, YêYRMDLQRYDFHFHONHPYþHWQČSURJUDPĤ
VSROXILQDQFRYDQêFK]SURVWĜHGNĤ]DKUDQLþQtFKSURJUDPĤ2)
v tom: ]HVWiWQtKRUR]SRþWXFHONHP

7347

v tom: institucionální podpora celkem
~þHORYiSRGSRUDFHONHP

3)

= Ĝ. (7351 + 7354)

7351

= Ĝ. (7352 + 7353)

7352

3)

SRGtOSURVWĜHGNĤ]DKUDQLþQtFKSURJUDPĤ

7350

7353
2)

7354

ÒþHORYiSRGSRUDQDSURJUDP\DSOLNRYDQpKRYê]NXPX, vývoje a inovací

4)

4)

7371

ÒþHORYiSRGSRUDQDVSHFLILFNêY\VRNRãNROVNêYê]NXP
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi
GRVDåHQêFKYêVOHGNĤ4)

7372

,QVWLWXFLRQiOQtSRGSRUDQDPH]LQiURGQtVSROXSUiFLý5YHYê]NXPXDYêYRML4)
9UDWN\SĜHSODWNĤVSOiWHNQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt
poskytnutých v letech 1991 až 1995 YþHWQČ

7374

=DKUDQLþQtUR]YRMRYiVSROXSUiFH

7391

Program sociální prevence a prevence kriminality

7392

Program protidrogové politiky

7393

3RGSRUDSURMHNWĤLQWHJUDFHSĜtVOXãQtNĤURPVNpNRPXQLW\

7394

=DMLãWČQtSĜtSUDY\QDNUL]RYpVLWXDFHSRGOH]iNRQDþ. 240/2000 Sb.

7395

9êGDMHQDRþNRYiQtD3DQGHPLFNêSOiQýHVNpUHSXEOLN\7)
9êGDMHVSROXILQDQFRYDQp]FHODQHERþiVWHþQČ]UR]SRþWX(YURSVNpXQLH
EH]VSROHþQp]HPČGČOVNpSROLWLN\FHONHP
v tom: ]HVWiWQtKRUR]SRþWX
SRGtOUR]SRþWX(YURSVNpXQLH

7396

9êGDMHQDVSROHþQRX]HPČGČOVNRXSROLWLNXFHONHP

7440

v tom: SĜtPpSODWE\- SĜHGILQDQFRYiQt]HVWiWQtKRUR]SRþWX

7441

SĜtPpSODWE\- GRILQDQFRYiQt]HVWiWQtKRUR]SRþWX

7442

7373

7390

7430

= Ĝ. (7431 + 7432)

7431
7432

podpora venkova - ]HVWiWQtKRUR]SRþWX

7443

podpora venkova - SRGtOUR]SRþWX(YURSVNpXQLH

7444

= VRXþWXĜ. 7441 až 7446
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VSROHþQiRUJDQL]DFHWUKX]HVWiWQtKRUR]SRþWX

7445

VSROHþQiRUJDQL]DFHWUKXSRGtOUR]SRþWX(YURSVNpXQLH

7446

9êGDMHQDVSROHþQpSURMHNW\NWHUpMVRX]FHODQHERþiVWHþQČ
ILQDQFRYiQ\]SURVWĜHGNĤILQDQþQtFKPHFKDQLVPĤFHONHP

7450

YWRP]HVWiWQtKRUR]SRþWX

7451

SRGtOSURVWĜHGNĤILQDQþQtFKPHFKDQLVPĤ

7452

9êGDMHYHGHQpYLQIRUPDþQtPV\VWpPXSURJUDPRYpKRILQDQFRYiQt
EDS/SMVS celkem

7510

Další závazné ukazatele

 Ĝ 

 VRXþWXYêGDMĤ
]DSURJUDP\YþiVWL9,,,
Fin 2-04 U

SRGOHSĜtORK\þ]iNRQDRVWiWQtPUR]SRþWX
7601

=YêãHQtVWDYXVWiWQtFKGOXKRSLVĤ

7602

=YêãHQtVWDYXSĜLMDWêFKGORXKRGREêFK~YČUĤ
=PČQDVWDYXQD~þWHFKVWiWQtFKILQDQþQtFKDNWLY

8)

7603

1)

SRYLQQpSRMLVWQpQDVRFLiOQt]DEH]SHþHQtDSĜtVSČYHNQDVWiWQtSROLWLNX]DPČVWQDQRVWLDSRMLVWQpQDYHĜHMQp]GUDYRWQtSRMLãWČQt
]UR]SRþWX(8D]SURVWĜHGNĤILQDQþQtFKPHFKDQLVPĤ
3)
YêGDMHQDYê]NXPYêYRMDLQRYDFHSRGOHRGVW]iNRQDþ6ERSRGSRĜHYê]NXPXH[SHULPHQWiOQtKRYêYRMHD
LQRYDFt]YHĜHMQêFKSURVWĜHGNĤDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤ ]iNRQRSRGSRĜHYê]NXPXH[SHULPHQWiOQtKRYêYRMH
DLQRYDFt YH]QČQt]iNRQDþ6E
2)

4)

YêGDMHQDYê]NXPYêYRMDLQRYDFHSRGOHRGVW]iNRQDþ6EYH]QČQt]iNRQDþ6E
EH]SĜtMPĤ]SRYLQQpKRSRMLVWQpKRQDVRFLiOQt]DEH]SHþHQtDSĜtVSČYNXQDVWiWQtSROLWLNX]DPČVWQDQRVWL
6)
YþHWQČSĜtMPĤ]GREURYROQpKRGĤFKRGRYpKRSRMLãWČQt.þD]GREURYROQpKRQHPRFHQVNpKRSRMLãWČQt
.þ WêNiVHSRX]HNDSLWRO\0369
5)

7)
YêGDMHQDRþNRYDFtOiWN\SURSUDYLGHOQp]YOiãWQtDPLPRĜiGQpRþNRYiQtSRGOH]iNRQDþ6ERRFKUDQČ
YHĜHMQpKR]GUDYtYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤDYêGDMHQD]DEH]SHþHQt3DQGHPLFNpKRSOiQXýHVNpUHSXEOLN\SURSĜtSDG
SDQGHPLHFKĜLSN\VWDQRYHQpXVQHVHQtPYOiG\ WêNiVHSRX]HNDSLWRO\0=GU
8)
9)

YþHWQČMDGHUQpKR~þWXD]YOiãWQtKR~þWXUH]HUY\SURGĤFKRGRYRXUHIRUPX WêNiVHSRX]HNDSLWRO\6'
]DKUQXMtSĜtMP\QD~þWHFKVWiWQtFKILQDQþQtFKDNWLYRGYRG\RGSĤYRGFĤUDGLRDNWLYQtFKRGSDGĤQDMDGHUQê~þHW WêNiVHSRX]H
kapitoly OSFA)

10)

]DKUQXMtSĜtMP\QD~þWHFKVWiWQtFKILQDQþQtFKDNWLYYþHWQČRVWDWQtFKSĜtMPĤQDMDGHUQpP~þWXD]YOiãWQtP~þWX
UH]HUY\SURGĤFKRGRYRXUHIRUPX WêNiVHSRX]HNDSLWRO\26)$

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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Sdělení
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Ondřej Štika, tel.: 257 042 353,
e-mail: ondrej.stika@mfcr.cz

Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04 U), který bude předkládán v roce 2014
do Centrálního systému účetních informací státu
(CSÚIS):
bude sloupec „Paragraf“ vyplněn ve formátu XXXX
(4-místné označení) podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů),
bude sloupec „Nástroj“ vyplněn ve formátu NNN
(3-místné označení), NNN představuje první, druhou a třetí číslici z číselníku nástrojů. Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí (http://www.statnipokladna.cz/cs/
RISRE-Sprava-ciselniku.html),
sloupec „Podkladová jednotka“ se v částech XI.
a XII. nevyplňuje,
bude sloupec „Číslo programu“ v části VIII. vyplněn ve formátu EKKTT (5-místné označení),
E představuje řadu programů, KK představuje
identifikaci kapitoly a TT představuje titul.
Ve výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů
organizačních složek státu (NAR 1-12 U), který bude
předkládán v roce 2014 do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):
bude sloupec „Nástroj“ vyplněn ve formátu NNN
(3-místné označení), NNN představuje první, druhou a třetí číslici z číselníku nástrojů. Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí (http://www.statnipokladna.cz/cs/
RISRE-Sprava-ciselniku.html),
bude sloupec „Program“ vyplněn ve formátu
EKKTT (5-místné označení), E představuje řadu
programů, KK představuje identifikaci kapitoly
a TT představuje titul.
Ve výkazu přehled rozpočtových opatření
(ROP 1-04 U), který bude předkládán v roce 2014 do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):
se vykazují informace o rozpočtových opatřeních provedených v souladu s § 23 odst. 1 zákona

Čj.: MF - 13358/2014/11 - 1101
ze dne 30. ledna 2014

-

č. 218/2000 Sb. od počátku roku do konce vykazovaného období, tj. o veškerých rozpočtových opatření s dopadem do konečného rozpočtu, nikoliv
pouze s dopadem do rozpočtu po změnách,
bude sloupec „Paragraf“ vyplněn ve formátu XXXX (4-místné označení) podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů).

Ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí
a regionálních rad (FIN 2-12 M), který bude předkládán
v roce 2014 do Centrálního systému účetních informací
státu (CSÚIS):
bude sloupec „Nástroj“ vyplněn ve formátu NNN
(3-místné označení), NNN představuje první, druhou a třetí číslici z číselníku nástrojů. Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí (http://www.statnipokladna.cz/cs/
RISRE-Sprava-ciselniku.html),
Aktuální XSD schémata pro rok 2014
pro finanční výkazy Fin 2-04 U, NAR 1-12 U,
ROP 1-04 U a Fin 2-12M jsou k dispozici v XSD balíčku
č. 21 (http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2014/
info-kciissp-balicek-21-xsd-schemata-902).
Stávající XSD element Zdroj bude tak jako
v roce 2013 plněn údajem o Prostorové jednotce, nedochází tedy k žádné změně struktury uvedených XSD.
Sloupec „Nástroj“ je z důvodu případných zpětných oprav roku 2013 nově definován tak, aby v něm
bylo možné zaslat hodnotu jak 2-místnou (NN), tak
3-místnou (NNN).

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
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