
Sdělení Ministerstva financí
k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Ondřej Štika,                                                                 Č.j.: MF - 13358/2014/11 - 1101
tel. 257 042 353, e-mail: ondrej.stika@mfcr.cz

V Praze dne 30. ledna 2014

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 

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).
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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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