Příloha č. 5

Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů (NNV) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla:
Dělení:
a) Profilující: výdaje na platy, výdaje na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní
prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, z finančních mechanismů nebo od
Organizace Severoatlantické smlouvy, na programy podle § 13 odst. 3, účelově určené podle
§ 21 odst. 3 a 4 a na výzkum a vývoj, Organizační složka státu používá částky z nároků
z nespotřebovaných profilujících výdajů na tytéž účely, na něž byly vyčleněny podle tohoto
odstavce a u programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a programů
podle § 13 odst. 3 na tytéž programy a projekty, z nichž nároky vznikly.
b) Neprofilující: bez účelu (lze použít na cokoliv v rámci neprofilujících, pokud by OSS
chtěla zapojit nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do profilujících výdajů, je
nutný souhlas vlády)
Vznikají: ke dni 1. ledna běžného roku jako rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů za
minulý rok a skutečnými rozpočtovanými výdaji za minulý rok zvýšený o nároky
z nespotřebovaných výdajů ke dni 31. prosince minulého roku.
O vypočtené NNV si organizační složka státu může navýšit rozpočet výdajů běžného roku
s tím, že musí dodržet účelovost výdajů, z kterých nároky vznikají (tzn. u profilujících
výdajů).
Zapojení nároků se promítne v konečném rozpočtu výdajů běžného roku (konečný rozpočet
je výše prostředků, kterou může organizační složka maximálně v daném roce vyčerpat) a
o danou výši se současně snižuje stav NNV.
Nároky z nespotřebovaných výdajů mohou být v průběhu rozpočtového roku dále sníženy:
• o částky určené na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a
programy podle § 13 odst. 3, které již skončily,
• o částky podle rozhodnutí vlády,
• o částky, u kterých organizační složka státu zjistila, že je již nepoužije,
• u profilujících výdajů o částky, u nichž pomine účel jejich narozpočtování.
Nároky nevznikají u: sociálních dávek (§ 47 odst. 1) písm. b) bod 9. rozpočtových pravidel)
Základní pravidla u NNV:

1. Nároky spotřebovává pouze ta organizační složka státu (OSS), u které nároky vznikly.
2. Nároky mezi OSS nelze převádět (pouze ve výjimečných případech, např.
v návaznosti na vznik nové organizační jednotky, která přebírá práva a povinnosti
z předchozí jednotky).
3. Nároky nevznikají v kapitolách VPS, SD.
4. Nároky z profilujících výdajů lze použít pouze na tytéž účely, na něž byly k 1. lednu
běžného roku vyčleněny.
5. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů používá OSS na neprofilující
výdaje.
6. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů používá OSS na profilující výdaje
pouze se souhlasem vlády.
7. Vláda může rozhodnout o snížení nároků.
8. OSS může nároky ukončit.
9. Skutečné zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů znamená zvýšení výdajů
státního rozpočtu a tím zhoršení schváleného salda hospodaření státního rozpočtu.
V příloze jsou uvedeny tabulky:
Stav NNV k 1.1.2018
Skutečné čerpání NNV k 19.9.2018
Zůstatek NNV včetně nečerpaných zapojených NNV k 19.9.2018

