Dotazy a odpovědi k Integrovanému informačnímu systému Státní pokladny
Dotaz:
Na poradách ekonomických pracovníků jsem PO vyzvala k tomu, aby si provedli kontrolu
zodpovědných osob (ZO) a náhradních zodpovědných osob (NZO) za organizaci a provedli
aktualizaci. Vybrané účetní jednotky (VÚJ) v Kraji Vysočina předávají účetní závěrku dle
§ 5 odst. 6 b) tj. prostřednictvím krajského úřadu. Z tohoto důvodu byly přidány u všech VÚJ za Kraj
Vysočina pracovnice ekonomického odboru ing. Eva Šuláková = ZO a ing. Martinů (NZO).
Dle sdělení MF však již není možné, aby někdo z PO byl zaregistrován jako ZO, ale pouze jako NZO.
Odpověď:
Ano, je to tak. Na jednu účetní jednotku (ÚJ) může být zaregistrována pouze jedna ZO (a libovolný
počet náhradních zodpovědných osob - NZO). Větší počet zaregistrovaných ZO je způsoben tím, že
dříve nebyla zavedena kontrola počtu ZO. Toto pravidlo je uvedeno v Technickém manuálu CSÚIS
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„Zodpovědnou osobou (ZO) nebo Náhradní zodpovědnou osobou (NZO) se rozumí fyzická
osoba jmenovaná účetní jednotkou, která je zodpovědná za přenos dat mezi účetní jednotkou
a CSÚIS (tj. předávání a přebírání dat) dle § 15 Technické vyhlášky. Účetní jednotka jmenuje
vždy jednu Zodpovědnou osobu a jednu či více Náhradních zodpovědných osob“.
V případě, že u všech VÚJ v rámci Kraje Vysočina figuruje jako ZO Ing. Šuláková a jako NZO Ing.
Martinů, může být další NZO pracovnice/pracovník konkrétní VÚJ pod vaším krajem.
Proto tedy doporučuji, aby se jako NZO registroval minimálně jeden pracovník/pracovnice příslušné
VÚJ. Tehdy získá přístup i do INBOXU. Pro založení nové NZO není potřeba provádět zneplatnění ZO.
Původní ZO je také možné přeregistrovat na NZO.
Dotaz:
Jak má postupovat příspěvková organizace zřizovaná obcí, která od roku 2011 neprovedla
přihlášení do svého INBOXU (účetní závěrku zasílá prostřednictvím krajského úřadu kraje) a nyní by
chtěla provést kontrolu a aktualizaci svých ZO/NZO dle § 15 odst. 6 vyhlášky č. 383/2009 Sb.
v těchto případech:
a) pokud již ZO ani NZO nenajde přidělené uživatelské jméno a heslo,

Odpověď:
V tomto případě zašle předmětná osoba dotaz na servicedesk. Hlášení bude postoupeno pracovníkovi
MF a ten vygeneruje a zašle příslušné NZO přihlašovací údaje.

b) pokud uživatelské jméno a heslo najde, ale přihlášení se nezdaří – hlásí to chybu v kontrole
oprávnění,
Odpověď:
Pokud uživatelské jméno a heslo najde, ale přihlášení se nezdaří, podívá se, zda zadala údaje správně.
Pokud ano, a přesto se přihlášení nezdaří, zadá dotaz na servicedesk s tím, že zkopíruje hlášení,
z jakého důvodu se přihlášení nezdařilo. Příslušný pracovník MF tuto skutečnost zanalyzuje a zašle
odpověď.

c) pokud se jí povede přihlášení, provede kontrolu ZO/NZO a zjistí, že nahlášené ZO/NZO již
v organizaci nepracují a je třeba provést jejich odhlášení,
Odpověď:
Pokud osoba zjistí, že v seznamu ZO/NZO jsou osoby, které již v organizaci nepracují nebo nepracují
se systémem, kontaktuje zástupce účetní jednotky, a ten vyplní formulář pro registraci ZO/NZO.
V tomto formuláři zneplatní příslušné osobě přístup do systému buď dočasně, nebo trvale a uvede
datum, ke kterému se zneplatnění má provést. Formulář zašle prostřednictvím datové schránky na
ministerstvo. V případě, že nemá daná účetní jednotka datovou schránku, zašle formulář elektronicky
na registraceZO@mfcr.cz a zároveň v listinné podobě na adresu MF.
d) pokud chce přihlásit novou NZO.
Odpověď:
Pokud je potřeba přihlásit novou NZO, vyplní účetní jednotka formulář pro registraci NZO za
přihlašovanou osobu a vyznačí se termín, od kdy má být zpřístupnění platné a do kdy má zpřístupnění
platit (toto je nepovinné). Vyplněný formulář zašle na ministerstvo prostřednictvím datové schránky,
v případě že nemá daná účetní jednotka datovou schránku, zašle formulář elektronicky na
registraceZO@mfcr.cz a zároveň v listinné podobě na adresu MF.
Registrovaná osoba obdrží přihlašovací údaje a po jejich aktivaci, může se systémem pracovat.
Dotaz:
Je stále v platnosti Webová aplikace pro přihlášení vybraných účetních jednotek do INBOXU na
této adrese: www.statnipokladna.cz/cs/csuis webová aplikace - OSTRÁ Webové aplikace:
https://portal4.statnipokladna.cz/csuis?
Odpověď:
Ano, je v platnosti.

