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Zprávy ekonomického odboru č. 4/2007
25. ledna 2007

zpracovala:
Dagmar Bílková
telefon:
485 226 714
e-mail:
dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz 


Pokyny pro ÚSC a DSO – rok 2007 


Termíny pro odevzdání dat za období 1 a 2/2007
- data za období leden se ke zpracování nepředkládají
- termín předkládání dat za účetní období 1 a 2/2007 (4. – 5. pracovní den následujícího měsíce) 
  tj.  nejpozději 6. – 7. března 2007 

Termíny pro odevzdání výkazů PO za období 3/2007
  nejpozději 12. – 13. dubna 2007

Termíny pro odevzdání schváleného rozpočtu na rok 2007
- údaje o  schváleném rozpočtu budou zaúčtovány za  období leden až duben jako druh dokladu 2
  a  na  KÚ LK  předány  ke  zpracování  nejpozději  spolu s daty za období 4/2007,  tj. nejpozději
  v termínu 7. – 9. května 2007  v tomto pořadí:
	data rozpočtu (případně rozpočtových změn, druh dokladu 3)

data účetnictví za příslušné účetní období


ZMĚNY V ROCE 2007

  Rozšířený finanční výkaz FIN 2 - 12

Od roku 2007 dochází na základě změny vyhlášky MFČR č. 16/2001 k rozšíření výkazu FIN 2-12 o část X., XI. a XII.
V příloze č. 6 vyhlášky se doplňuje nový bod 15, 16 a 17:
	část   X. – Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, RR a DSO

část  XI. – Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje 
      financování
	část XII. – Výdaje z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje

financování

Číselník atributu „NÁSTROJ“
Výdaje a příjmy určené k financování z rozpočtu EU jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů. Přitom volba kódu pro nástroje, které se vyskytují jak v programovacím období 2004 až 2006,  tak  v programovacím  období  2007 – 2013 není dána rokem, v  němž  je finanční  výkaz sestavován. Relevantní je programovací období, v němž byl nástroj, jehož se konkrétní výdaje nebo příjmy týkají, schválen.
Číselník kódů pro „nástroj“ v rozmezí 01 – 49 (+ 60) byl obcím zaslán poštou.


Číselník atributu „ZDROJ“ 
Výdaje a příjmy určené k financování z rozpočtu EU jsou sledovány odděleně podle jednotlivých zdrojů financování.
Číselník kódů pro „zdroj“ v rozmezí 1 – 9 byl obcím zaslán poštou.
Kódy pro „nástroj“ a „zdroj“ se budou, podle poslední verze,vkládat spolu s účelovým znakem do sloupce pro ÚZ, který bude pro tyto potřeby rozšířen na 8 míst. 

Vyjádření   JUDr. Bohumíra  Čecha z firmy Gordic:  

Mám pro Vás předběžnou zprávu o řešení části XI. a XII. výkazu FIN. Nejpozději v pondělí (18. 12.) bude vyhlášeno NOVÉ rozhraní pro vstupy do AUTOMATU UCR na rok 2007. 
Rozhraní vyhlásíme na našem webu a pokusíme se je zaslat i firmám, které zpracovávají rozpočet a účetnictví na DSO a obcích a jsou povinny předávat rozpočtová a účetní data do sumarizace.
 
Předběžně  mohu  sdělit,  že  jsme  nakonec rozhodli o tom, že informace pro NÁSTROJ a ZDROJ ponese "prefix" - tedy rozšíření hodnoty UZ. 
 
Slovo UZ (účelový znak) bude od 1. 1. 2007 rozšířeno z 5 na 8 míst s následující strukturou:
 
xxyzzzzz    
kde 
xx = nástroj podle novely vyhlášky 16/2001 Sb.
y   = zdroj podle novely vyhlášky 16/2001 Sb.
zzzzz = dosavadní číslování ÚZ (MF ČR - Ing. Kotrba) + námi navrhované struktury v dosavadní metodice
Pro názornost uvádíme příklady použití číslování:
 
00000xxx    - vlastní (nestátní) účelové znaky
00033163    - Program protidrogové politiky (bez spolufinancování)
 
47 1 34276    - Výdaje na financování komunitárních programů, zdroj = prostředky CZ
47 5 34276    - Výdaje na financování komunitárních programů, zdroj = prostředky EU

Bližší vysvětlivky a informace budou vyhlášeny v metodice pro rok 2007.
 
Současně s touto vynucenou změnou jsme rozhodli rozšířit strukturu hodnoty ORG z 10 na 13 míst. Metodicky doporučená struktura pro bankovní účty je:
 
xxxxxxxyyyyyy
 
kde 
xxxxxxx = číslo akce ADA
yyyyyy   =  číslo ADO
  
JUDr. Bohumír ČECH
ředitel metodické sekce
GORDIC spol. s r.o.

ZMĚNA FORMÁTU VÝSTUPNÍ DÁVKY


Spolu s těmito změnami se mění i tzv. „Rozhraní pro automat“, ve kterém jsou popsány datové věty a důležité údaje o organizaci a zpracovávaném období.
Nejdůležitější a zásadní změna, která se týká výstupů dat je ta, že se mění formát věty 5/ 6/ 9/ na formát věty 5/ 6/ C/.
Programy organizací, které zpracovávají data v OS GORDIC budou zabezpečeny servisními techniky automaticky.
Programy organizací, které zpracovávají data v OS ALIS budou firmou zajištěny, je navázána spolupráce mezi firmou a KÚ.
Organizace, které zpracovávají data v OS TRIADA se musí informovat u firmy, protože není zajištěna žádna spolupráce.
Rozhraní pro automat byl organizacím posláno poštou. 
Organizace zkontroluje před předáním výstupů dat za období 1, 2/2007, zda je tato výstupní věta v pořádku, jinak automat dávku vyloučí a data nezpracuje (znamená to, že datová věta neodpovídá předepsaným změnám – rozšíření ÚZ z 5 míst na 8 a sl. organizace z 10 míst na 13).


ZMĚNY ÚZEMÍ OKRESU LIBEREC A ČESKÁ LÍPA


Město Jablonné v Podještědí a obec Janovice jsou od 1. 1. 2007 územně začleněny do okresu Liberec (dříve okres Česká Lípa). S tím souvisí zároveň změna tzv. OrgNumu :
Organizace:                                                                    starý OrgNum           nový OrgNum 
Městský úřad Jablonné v Podještědí                                 4005                            2058  
- PO Základní škola Jablonné v Podještědí                            4448                           2325
- PO Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí           4483                            2326  
- PO Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí           4482                            2324       
- PO Technické služby Jablonné v Podještědí                       4603                            2610
Obecní úřad Janovice                                                          4025                            2059

Organizace zajistí změnu tohoto označení v programu tak, aby výstupní dávka (případně archiv) byla v pořádku už při předávání prvních účetních dat za období 1, 2/2007.

Od 1. 12. 2006 se Ralsko stalo městem. Organum 4043 se nemění.






                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   
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