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Informace pro uživatele systému ARIS

     Na základě sdělení PVT, a.s., správce systému ARIS, poskytujeme následující informace pro uživatele systému ARIS.
I. Mezivýkazové vazby 06/2004

    Na základě dodatečných informací byly zrušeny mezivýkazové vazby týkající se položek 52, 53 ve výkazu Příloha, jejichž součet se měl rovnat položce 179 ve výkazu Rozvaha. Tyto vazby pozbývají platnost pro všechny typy organizací. Zároveň upozorňujeme, že případné porušení některých dalších mezivýkazových vazeb nemusí být vždy způsobeno špatným zaúčtováním, rozdíl je však nutný komentovat.
II. Souhrnný dotační vztah – položky 4112, 4212

    Na základě požadavku na sledování položek souhrnného dotačního vztahu jednotlivých obcí  byla správcem systému připravena nová fakultativní sestava 314. Tato sestava bude obsahovat údaje položek 4112 a 4212 za jednotlivé obce, které vykazují  tuto dotaci ve schváleném rozpočtu nebo v rozpočtu po změnách,  anebo ve skutečnosti. Sestava (při volbě za kraj) je členěna dle jednotlivých okresů, obsahuje agregáty za  každý okres a za kraj. Sestavu je možné požadovat i za jednotlivé okresy, potom však neobsahuje agregát za kraj.  
III. Komponenta ZFO registru RARIS

     Na základě „Registru sítě škol“ byla provedena aktualizace komponenty ZFO – Způsob financování v registru RARIS. Je nezbytné provést kontrolu a případné opravy. Pro informaci uvádíme aktualizovaný platný popis této komponenty. 

     Zdroj financování organizací

1  státní rozpočet
2  místní rozpočet
3 zdravotní pojištění
4 školy a školská zařízení financovaná ze státního rozpočtu, 
   jejichž zřizovatelem je ÚSC

     Stanovení kódu ZFO = 3 pro příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších doplňků. ZFO = 3 mají mít všechny příspěvkové organizace, které jsou zdravotnickými zařízeními a mají uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní péče s VZP či jinými zdravotními pojišťovnami. Podle § 15 odst. 11) tohoto zákona zdravotní péče poskytovaná v kojeneckých  ústavech,  dětských  domovech  a  jeslích  se hradí z rozpočtu  zřizovatele, z toho vyplývá, že tato zařízení mají ZFO = 1, pokud zřizovatelem je OSS, ZFO = 2, pokud zřizovatelem je kraj či obec.  

     Stanovení kódu ZFO = 4 pro příspěvkové organizace  se řídí zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších doplňků. ZFO = 4 mají mít všechny příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je kraj nebo obec  a  jsou zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení (viz § 13a) zákona č. 564/1990 Sb.). Registr sítě škol je dostupný na internetu http://delta.uiv.cz/region.htm .

IV. Uživatelská příručka a nové účelové znaky

Pomocí aplikace ARISweb kraje na odkazu adresu 

https://arisap1.pvt.cz/cgibin/aris/prirucky.pl 

je možno najít aktualizovanou příručku „Uživatelská příručka pro předkladatele údajů do krajské územní datové báze ARIS ( UP-KÚDB )“ a aktualizaci Číselníku účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček Uživatelská příručka mimo jiné na stranách 34 a 35 obsahuje úplný výčet mezivýkazových vazeb.
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