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IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ 

• vychází z kompetenčního zákona, strategické či programové dokumentace      

příslušné organizace 

 

• definování oblastí, v rámci kterých se budou realizovat výdaje investičního 

charakteru (zajišťování veřejných statků) 

 

IDENTIFIKACE POTŘEB (zajišťování veřejných statků) 

• procesy spojené s předkládáním souhrnných požadavků v rámci jednotlivých 

útvarů dané organizace  

 

• procesy spojené s hodnocením a výběrem předložených požadavků (v rámci 

předpokládané výše rozpočtových prostředků)  

 

 

PLÁNOVÁNÍ 
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• procesy spojené s programovým financováním (zpracováním 

jednotlivých programů) 

 

     programové financování – činnosti s pojené s pořízením nebo technickým 

zhodnocením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (příprava programu, 

schvalování ze strany MF apod.) 

 

     program – soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na 

pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

  

 předpisy 

     zákon č. 218/2000 Sb.,  

     vyhláška č. 560/2006 Sb. 

     Pokyn č. R 1-2010 Ministerstva financí 

     interní pokyny (Věcné, časové a finanční podmínky účasti SR na financování akcí, projektů programů apod.) 

 

 

PLÁNOVÁNÍ 
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• procesy spojené s přípravou podkladů pro návrhu státního rozpočtu 

 

     střednědobý výhled státního rozpočtu 

 

      návrh zákona o státním rozpočtu 

  

  

 

předpisy 

     vyhláška č. 415/2008 Sb. (požadavky na rozsah a strukturu podkladů pro vypracování střednědobého výhledu SR)  

     vyhláška č. 165/2008 Sb. (požadavky na rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o SR a termíny 

jejich předkládání) 

 

 

 

PLÁNOVÁNÍ 
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• procesy spojené s evidencí a schválením jednotlivých akcí (projektů) v 

rámci programového financování 

 
     předkládání investičních záměrů 

     evidence akce 

     registrace akce 

     stanovení výdajů 

     rezervace finančních prostředků v IISSP 

 

• procesy spojené s předběžnou finanční kontrolou před vznikem 

závazku 
 

 

předpisy 
zákon č. 218/2000 Sb.,  

vyhláška č. 560/2006 Sb. 

Pokyn č. R 1-2010 Ministerstva financí 

interní pokyny (Věcné, časové a finanční podmínky účasti SR na financování akcí, projektů programů apod.) 

Zákon č. 320/2001 Sb. 

vyhl. č. 416/2004 Sb. 

      

 

 

PŘÍPRAVA 
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• procesy spojené s průběžným sledováním plnění SR 
     identifikace výkazů, jejich předkládání a termíny pro předkládání  
      

 

• procesy spojené s předběžnou finanční kontrolou před vznikem 

závazku 
 

 

 

 

 

 

předpisy 
vyhláška č. 449/200 Sb. 

zákon č. 320/2001 Sb. 

vyhl. č. 416/2004 Sb. 

      

 

 

KONEČNÁ FAKTURACE, DOPLACENÍ 
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• procesy spojené se závěrečným vyhodnocením akce 
 

         účastník programu předkládá správci programu ve stanovené lhůtě dokumentaci, 

obsahující zejména: 

 

     - vyúčtování prostředků SR poskytnutých na financování akce   

      - dosažené hodnoty indikátorů, parametrů, cílů a údaje o splnění podmínek uložených ve        

stanovení výdajů 

      -  údaje o financování akce (projektu) 

      -  doklady k oprávnění k užívání stavby   

       

• procesy spojené s finančním vypořádáním vztahů se SR 
 

         vyhodnocení rozpočtu a vyrovnání rozpočtových vztahů se provádí za období 

týkajícího se celého příslušného rozpočtového roku, nejpozději k 31. prosinci 

daného roku, s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z 

rozpočtů finančních mechanismů  

 

 

      

 

 

VYHODNOCENÍ INVESTICE 
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• procesy spojené s vyhodnocením a ukončením programu 

        (po závěrečném vyhodnocení všech akcí v rámci daného programu)  

 

• procesy spojené s vypracováním státního závěrečného účtu 
 

         postupy dané příslušnou vyhláškou, stanovující úkoly pro správce kapitol a další 

účastníky, vč. příslušných termínů  

 

      

 
předpisy 
zákon č. 218/2000 Sb.,  

vyhláška č. 560/2006 Sb. 

Pokyn č. R 1-2010 Ministerstva financí 

interní pokyny (Věcné, časové a finanční podmínky účasti SR na financování akcí, projektů programů apod. 

vyhl. č. 416/2004 Sb. 

vyhl. č. 52/2008 Sb. 

vyhl. č. 419/2001 Sb. 

 

 

 

VYHODNOCENÍ INVESTICE 


