VYHLÁŠKA
č. 364/2014 Sb.
ze dne 23. prosince 2014
kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., 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.:
Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., 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, se mění takto:

1.

Vzor formuláře v příloze č. 4 vyhlášky zní:

Ministerstvo financí

VZOR

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
Období. Rok

Kapitola

mm.rrrr

3xx

název…………….

Účetní jednotka

IČO

Hodnota

název…………………….

xxxxxxxx

v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 OSS
Název ukazatele

Číslo Stav NNV k
řádku 1.1. běžného
roku

a
Profilující výdaje (A až H)
(ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)

r

A. Na platy státních zaměstnanců

2

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

3

C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní
prostředky z EU

4

v tom:
výdaje financované z národních peněžních
prostředků

5

výdaje kryté peněžními prostředky z EU

6

D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní
prostředky z finančních mechanismů
v tom:
výdaje financované z národních peněžních
prostředků
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních
mechanismů
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní
prostředky od NATO
F. Na programy podle § 13 odst. 3
rozpočtových pravidel
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4
rozpočtových pravidel

1

Změna stavu
NNV běžného
roku1)

2

z toho ze sloupce 2: z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV
Stav NNV k
Skutečné čerpání
Stav zapojených,
Ukončení NNV podle § 47 Zapojení NNV podle § dle rozhodnutí poslednímu dni NNV k poslednímu nečerpaných NNV k
odst. 6 písm. b) až e)
47 odst. 6 písm. a)
vlády 2)
měsíce
dni měsíce
poslednímu dni
běžného roku
běžného roku
měsíce běžného roku
3

4

5

6 = (sl. 1+2)

7

8 = (sl. 4+5-7)

Zůstatek NNV včetně
nečerpaných
zapojených NNV k
poslednímu dni měsíce
běžného roku
9 = (sl. 6+8)

1

7

8

9
10
11
12

H. Na výzkum, vývoj a inovace

13

Neprofilující výdaje

14

Celkem (ř. 1 + 14)

15

Poznámky:
1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5)
obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících výdajů na daném řádku, tj. ve sloupci
2 se nepromítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

Vzor formuláře v příloze č. 9 vyhlášky zní:

2.

Ministerstvo financí

VZOR

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

Kapitola

mm.rrrr

3xx

název…………………

Členění peněžních prostředků RF
podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Prostředky poskytnuté ze zahraničí
a peněžní dary celkem
z toho:
prostředky poskytnuté
na stanovený účel celkem
prostředky poskytnuté
bez uvedení účelu
Odvody neoprávněně použitých
nebo zadržených peněžních prostředků
podle § 44 odst.2 písm. a), b)
a penále za prodlení s nimi

Účetní jednotka

IČO

Hodnota

název…………………

xxxxxxxx

v Kč na 2 des.místa

Číslo
řádku

Počáteční stav
RF k 1.1.

Příjmy RF
v hodnoceném
období

Zapojeno
do příjmů
v hodnoceném
období

Použito
v hodnoceném
období

Jiné důvody
snížení stavu

Zůstatek
prostředků
RF

r

151

152

153

154

155

156

1501

1502
1503

1504

Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR
nabyla organizační složka státu
darem nebo děděním
Prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod
podle zvláštního zákona

1505

Prostředky převedené podle § 50 odst. 2

1507

Celkem

1508

1506

x

Čl. II.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

