
Účelové znaky „UZ“ závazně stanovené HMP na rok 2012 
 

00000000 Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky) 

00000x10 Financování – z vlastních fondů 

00000011 Fond finančního vypořádání PO HMP 

00000x12 Financování – úvěry 

nnz00077  Výdaje hrazené ze zdrojů MČ HMP na akce spolufinancované  EU/EHP 

00000079 Dotace z rozpočtu MČ HMP (dotace mezi účetními jednotkami v rámci HMP) 

 
…00080 – …00100 Dotace z rozpočtu HMP a výdaje z nich hrazené (mezi účetními jednotkami v rámci HMP) 

 
z toho: 

 
00000081 Neinvestiční dotace pro MČ HMP v upraveném rozpočtu 

00000084 Investiční dotace pro MČ HMP v upraveném rozpočtu 

00000087 Dotace z rozpočtu HMP - OPP Adaptabilita 

00000086  Finanční prostředky HMP poskytované MČ, jejichž zdrojem je dotace ze státního rozpočtu 

nnz00087  Výdaje hrazené z dotace HMP - OPP Adaptabilita 

00000088 Dotace z rozpočtu HMP - OPP Konkurenceschopnost 

nnz00088  Výdaje hrazené z dotace HMP - OPP Konkurenceschopnost 

00000090  Ponechané finanční prostředky MČ HMP z finančního vypořádání předchozího roku 

00000091 Neinvestiční dotace HMP (s výjimkou dotací poskytnutých MČ HMP na základě úprav rozpočtu) 

00000092 Vratka 100% podílu MČ HMP na dodatečné daně z příjmů právnických osob za obec (formou neinv. dotace) 

00000093  Neúčelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem HMP 

00000094 Investiční dotace HMP (s výjimkou dotací poskytnutých MČ HMP na základě úprav rozpočtu) 

00000098  Podíl z odvodu z výherních hracích přístrojů (účelová dotace) 

00000099 Vratka 100% podílu MČ HMP na dani z příjmů právnických osob za obec (formou neinv. dotace) 

00000100 Dotace z rozpočtu HMP na způsobilé (uznané) výdaje v rámci schválených projektů  EU/EHP (neplatí pro OPP) 

nnz00100  Výdaje hrazené z dotace HMP na způsobilé (uznané) výdaje v rámci schválených projektů  EU/EHP (neplatí pro OPP) 
 

 
0000099x  Účelové znaky náhradní (doplňkové) 

 
00000991 Dotace ze státního rozpočtu (dosud neurčená) nebo poskytnutá prostřednictvím jiného subjektu 

nnz00991 Dotace ze státního rozpočtu (dosud neurčená) nebo poskytnutá prostřednictvím jiného subjektu na akce spolufinancované  EU/EHP 

nnz00992 Dotace z fondů EU/EHP (dosud neurčená) 

00000993 Dotace z fondů NATO 

00000994 Ostatní dotace ze zahraničí 

00000995  Finanční prostředky z rozpočtu HMP ve funkci kraje 

00000998  Finanční prostředky od HMP nahrazující vlastní zdroje organizace 

00000999  Finanční prostředky HMP na projekty v režimu retrofinancování 
 

 
Účelové znaky závazně stanovené pro HMP ve formátu: 

00000xxx 

nnz00xxx 

 
Nástroj (nn) / Zdroj (z) je povinnost uvádět dle platných právních předpisů. 
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