Dodatok č. 20
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
(uplatní sa prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu subjektov verejnej správy na roky 2021 až 2023)

Číslo: MF/014589/2020-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu potrieb aplikačnej praxe pri
uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vo vzťahu k informačným
technológiám mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

632004

Komunikačná infraštruktúra
Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za
užívanie rezortných, republikových a medzinárodných
komunikačných
(spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete,
elektronický prenos dát, prístup k internetu, poplatok za vydanie
kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, výdavky na webhosting,
registráciu domény, virtuálny server. Na tejto podpoložke sa klasifikujú aj
poplatky za cloudové služby IaaS, PaaS, SaaS.

633013

Softvér
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie unikátneho softvérového
diela (aj webstránok) vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s
jeho používaním, ak nespĺňa kritériá obstarania dlhodobého nehmotného
majetku z kapitálových výdavkov. Nepatrí sem obstaranie drobného
nehmotného majetku, ktorý sa na základe rozhodnutia organizácie účtuje ako
dlhodobý nehmotný majetok v súlade s platnými postupmi účtovania a
organizácia ho financuje z kapitálových výdavkov.

633018

Licencie
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a
patentov, ak nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku
z kapitálových výdavkov, okrem výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s
používaním unikátneho softvérového diela, ktoré sa triedia na podpoložke
633013. Patria sem aj výdavky na obstaranie krabicového softvéru, ktorý sa
dodáva vo finálnej funkčnosti bez možnosti jej rozširovania či zákazníckych
úprav pri dodávke, špecializovaného konfigurovateľného riešenia, platformy
alebo nástroja, ktoré sa dodávajú s konečnou funkčnosťou, ale ich úžitková
hodnota sa typicky tvorí vo fáze implementácie jeho nastavovaním, resp.
parametrizáciou.
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635009

Softvéru
Softvéru a aplikácií, napr. update – údržba špecializovaného
konfigurovateľného a krabicového softvéru v rozsahu zabezpečenia
aktualizácií a bezpečnostných záplat, riešenie užívateľských chýb formou
dátovej intervencie a konfigurovateľné zmeny. Patria sem aj výdavky spojené
so servisnou podporou unikátnej časti softvérového diela, ktorou je
garantovaná dostupnosť systému a paušálna podpora, diagnostika a
odstraňovanie porúch a chybových stavov systému.

637040

Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
Patria sem výdavky na zmeny unikátneho softvérového diela, špecializovaného
konfigurovateľného softvéru, ktoré nepatria na podpoložku 635009. Patria sem
úpravy napr. vyvolané zmenou legislatívy, zmenou procesov, spracovanie
zostáv, prehľadov z dátových údajov. Patria sem aj štúdie, expertízy a posudky
spojené s projektovou a predprojektovou prípravou a školenia spojené s
používaním informačného systému.

711003

Softvéru
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie unikátneho softvérového
diela vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s jeho používaním.

711004

Licencií
Z tejto podpoložky sa hradia výdavky na obstaranie licencií, autorských práv a
patentov, vrátane softvéru (napr. multilicencie, skupinové licencie, atď.), ktorý
sa dodáva vo finálnej funkčnosti bez možnosti jej rozširovania či zákazníckych
úprav pri dodávke (krabicový softvér). Patrí sem aj špecializovaný
konfigurovateľný softvér, platformy alebo nástroje, ktoré sa dodávajú s
konečnou funkčnosťou, ale ich úžitková hodnota sa typicky tvorí vo fáze
implementácie jeho nastavovaním, resp. parametrizáciou. Nepatria sem
výdavky na obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru, ktoré sa
triedia na podpoložke 711003.

711005

Ostatných nehmotných aktív
Napr. územné plány a lesné hospodárske plány, ak spĺňajú kritériá obstarania
dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov.

718006

Softvéru
Rozvoj a rozširovanie informačného systému (vrátane upgrade softvéru)
pridávaním modulov, funkcionalít a služieb unikátnej časti softvérového diela a
špecializovaného konfigurovateľného softvéru.

Radovan Majerský, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky
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