Vrchní státní zastupitelství v Praze

LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ
JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D.

Obsah

 Základní právní rámec

 Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová





kapitola
Zákon o státním zastupitelství a legislativní vymezení
výdajových kategorií
Výdaje VSZ v Praze
Příjmy VSZ v Praze
Další související legislativní předpisy

Základní právní rámec

 Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu
 Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti (příjmy a výdaje)
 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
 realizace úkolů vyplývajících ze zákona je zajištěna v rovině
personální a materiální

Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu
 Po schválení zákona o státním rozpočtu na příslušný

rok je částka rozpočtovaných výdajů připravena k
čerpání z určených výdajových účtů vedených výhradně
u ČNB a navázaných na Informační systém Státní
pokladna (ISSP).
 Čerpání, resp. realizace rozpočtu je možná výlučně s
využitím ISSP. Zákonný rámec je vymezen vyhláškou
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, která mimo jiné stanoví rozpočtovou skladbu
jakožto jednotné třídění příjmů a výdajů, které se
uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu.

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
(výdajové položky)
 Personální úroveň:
 platy státních zástupců




vymezeny zákonem č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců

platy zaměstnanců
vymezeny nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě (seznam povolání a rozpětí platových
tříd),
 zákonem č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě (kvalifikační předpoklady, zařazení do
platové třídy a stupně, zvláštní příplatky apod.)
 a nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování
prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost


Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
(výdajové položky)
 Personální úroveň:


cestovní náhrady, stravování, hmotné odpovědnosti,
dovolené, odměny apod.




vymezeny Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

tvorba Fondu kulturních a sociálních potřeb


vymezeno Vyhláškou č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a
sociálních potřeb (navázáno na objem vyplacených mezd – 1,5 % z
objemu hrubých mezd a náhrad za dobu nemoci; prostředky jsou
soustředěny na samostatném bankovním účtu)

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
(výdajové položky)
 Materiální úroveň:
 kancelářské a skladovací prostory vč. vybavení
 provozní náklady spojené s nemovitým majetkem
 služební vozidla vč. souvisejících nákladů
 literatura
 školení, cestovné
 náhrady mandatorního charakteru (odměny tlumočníků,
advokátů, náklady na zajištěný majetek)
 apod.

Výdaje VSZ v Praze

 95 % rozpočtových nákladů roku 2015 tvořily platy

státních zástupců a ostatních zaměstnanců, ostatní
osobní výdaje, odstupné, zdravotní a sociální
pojištění a zákonné sociální náklady.
 Výdaje jsou určeny částkou celkem a závazným
ukazatelem jsou platy státních zástupců, ostatních
zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, alokace pro
FKSP či povinné platby pojistného.

Příjmy VSZ v Praze

 správní poplatky (kopie)

 příjmy z pronájmu (služební byt)
 úroky z účtu vedeného pro účely platební karty při

služebních cestách
 vratky a dobropisy minulého období (minimálně)

Další související legislativní předpisy I.
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a vztazích (prováděcí vyhláška č.
416/2004 Sb.)


správnost finanční a majetkové operace, optimální vztah mezi
její hospodárností, účelností a efektivností pro účel výkonu
veřejné správy, ochrana proti rizikům, nesrovnalostem a
nedostatkům, vnitřní a kontrolní systém, povinnosti vedoucího
orgánu a vedoucích zaměstnanců apod.

Další související legislativní předpisy II.
 Zákon č. 563/2000 Sb., o účetnictví
 oběh účetních dokladů, podpisová oprávnění, seznam účetních
knih, směrná účtová osnova, způsoby oceňování, metody
odpisování, pořizování a oceňování zásob, tvorba a použití
rezerv, podmínky nakládání s majetkem apod.
 související prováděcí vyhláška Ministerstva financí č.
410/2009 Sb. pak stanovuje rozsah vedení účetnictví

Další související legislativní předpisy III.
 Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
 povinnosti pro vybrané účetní jednotky (činnosti, komise,
soupisy, průběžná inventarizace, fyzická a dokladová
inventura…)
 Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v

technické formě vybraných účetních jednotek a jejich
předávání do centrálního systému účetních
informací státu


rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, o
změnách vlastního kapitálu apod.

Další související legislativní předpisy IV.
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a

jejím vystupování v právních vztazích


základní povinnosti pro účelné a hospodárné nakládání
s majetkem státu

 Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o

hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu


právní jednání a vztahy mezi organizačními složkami,
zjišťování zájemců o koupi majetku, nakládání s majetkem, o
který neprojevily zájem organizační složky státu, státní
organizace ani jiné osoby

Další související legislativní předpisy V.

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 v případě pořizování vybraných služeb a komodit
 finanční limity jsou vymezeny nařízením vlády č. 393/2015 Sb.

Děkuji vám za pozornost.

