
MF 2021

Rozpočtové provizorium v EDS/SMVS

MF odbor 11. a kolektiv pracovníků SSW



Z
á
v
a
z
n

é
  
p

a
ra

m
e

tr
y

R
o

z
p
is

 r
o
z
p

o
č
tu

Rozpis rozpočtu

MF - 11

MF-OO

Kapitola

Meziúroveň

OSS

EKIS

Příprava RP pro rok 2022



Přerozdělení ZP a zahájení rozpisu 

(Správce rozpočtu OSS) – II.

1. Přerozdělení obdržených ZP na část RISPR a EDS/SMVS v rámci vybrané pracovní verze
(pokud je to z nadřízené org. úrovně povoleno, jinak Správce rozpočtu přistupuje
rovnou k zahájení rozpisu viz krok 3.) – přerozdělují se pouze výdaje.

2. Uložení pracovní verze do finální.
3. Zahájení rozpisu (otevřeno rozhraní se systémem EDS/SMVS).

1.

2.

3.



• Časová platnost akcí EDS/SMVS v průběhu rozpisu 

rozpočtu

• Akce/typy výdajů založené v IS EDS/SMVS nejsou 

odeslány do IISSP, pokud nejsou splněna následující 

kritéria v IS EDS/SMVS:

• založení akce (projektu) nebo typu výdaje; 

• zpracování dokumentace akce (projektu) dle vyhlášky 

č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; 

• akce (projekt) musí minimálně nabýt hodnoty - Typ 

projektu „E2“ (Žádost vyhovující, určena k financování -

zařazena do SR); 

• ve finanční bilanci akce (projektu) musí být 

naplánovány alespoň minimální finanční prostředky na 

aktuální rok nebo roky následující.



Rozpočtové provizorium (RP) – Příprava rozpočtu

 Příprava RP ve fázích 7100 – 8200 (probíhá paralelně se stále probíhající
přípravou standardního rozpočtu ve fázi 1000):

• rozpis pouze na jeden rok (N)

• rozepisují se pouze výdaje (Závazný parametr – Celkové výdaje), a to v plné

šíři identifikace koruny

• příjmy jsou nulové

 Data v jednotlivých fázích RP 7100 až 8200 (leden až prosinec) jsou vždy 
kumulativní, tj. data za únor jsou součtem za leden a únor, atd.

 Ve fázích 7200 – 8200 systém RISPR nedovoluje snižovat původní rozpis 
rozpočtu na dané Identifikaci koruny z minulého měsíce rozpočtového 
provizoria!

 Závazné ukazatele zůstávají shodné jako pro standardní přípravu rozpočtu.



Přihlášení do aplikace EDS/SMVS



Agenda Export rozpisu rozpočtu

• Agenda se nachází v Modulu Nástroje s názvem Export

rozpisu rozpočtu, viz obrázek.



Agenda Export rozpisu rozpočtu - II



Agenda Export rozpisu rozpočtu - II



Agenda Export rozpisu rozpočtu - II



















Schválení a odeslání rozpisu OSS (Správce rozpočtu OSS) 

Spuštění aplikace „Přerozdělení ZP a schvalování OSS“ a volba záložky
„Schvalování rozpisu“.

1) Kontrola rozpisů obdržených od jednotlivých referentů na straně příjmů i výdajů
(včetně rozpisu EDS/SMVS) v roce N (2022), (rozpisy obdržené ke schválení se
nachází ve stavu 09).

2) Z EDS/SMVS se přijímá pouze rozpis, který odpovídá ZP stanoveným
v RISPR v přesné výši.

1.



Restart procesu na OSS (Správce rozpočtu OSS) 

Spuštění aplikace „Přerozdělení ZP a schvalování OSS“ a volba záložky
„Přerozdělení ZP“.

1. Restart procesu na OSS (aktivní až po zahájení rozpisu OSS) v případě potřeby
nového přerozdělení ZP na část RISPR a EDS/SMVS (restartem se proces na
OSS vrací zpět na začátek do stavu 12).

2. Naplánování data a času restartu.

1.

2.



Schválení a odeslání rozpisu OSS (Správce rozpočtu OSS) – 2

1. Pokud v aktuálním běhu není očekávána změna rozpisu programového 

financování ze systému EDS/SMVS např. od předchozího běhu, není nutné jeho 

opětovné zaslání ze systému EDS/SMVS. Správce OSS má hodnoty 

EDS/SMVS z předchozího běhu ve sloupci „Zahájení běhu“ -> nemusí tedy 

využít ani tlačítko „Převzít poslední rozpis z EDS/SMVS“ jako tomu bylo 

v minulosti.

2. „Schválit a odeslat“. Vždy se odesílá kompletní rozpis rozpočtu OSS bez ohledu
na aktuální výběry v jednotlivých filtračních polích (tzn. výdaje i příjmy za rok N -
2022 dohromady).

1. 2.1.







Dotazy, k rozpočtovému 
provizoriu v roce 2022?



Občas i v mimopracovní dny od 8:00 do 16:30

Vedoucí vývojového týmu – Tomáš Pavelka

Vedoucí projektu – Martin Pejša

Uživatelský servis – Ludmila Pinďáková

Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857

e-mail: eds.hotline@ssw.cz; eds_tym@ssw.cz

Děkuji za pozornost


