
Účelové znaky „UZ“ závazně stanovené HMP na rok 2015 
 

000000001  Kraj 

000000002 Obec 

000000008 Splátky od MČ 

000000012  Fond Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy 

000000014  Přijaté náhrady ze SR pro MČ 

000000077 Uznatelné výdaje (spolufinancování akcí z EU) MČ 

000000079  Dotace z rozpočtu MČ (dotace mezi účetními jednotkami v rámci HMP) 

000000081  Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP pro MČ v upraveném rozpočtu 

000000084  Investiční dotace z rozpočtu HMP pro MČ v upraveném rozpočtu 

000000086  Finanční prostředky HMP (zdroj dotace ze SR pro MČ HMP) 

000000087  OPP-Adaptabilita 

000000088  OPP-Konkurenceschopnost 

000000090 Ponechané fin. prostředky MČ HMP z FV k vyúčtování 

000000091  Neinvestiční dotace z prostředků HMP 

000000092  Dodatečná daň (MČ) 

000000093  Březiněves+Ďáblice-navýšení poplatků za ukládání odpadu naskládku, dotace MČ z rozpočtu HMP neurčená 

k FV 

000000094  Investiční dotace z rozpočtu HMP (s výjimkou dotací poskytnutých MČ na základě úprav rozpočtu) 

000000096  Posílení mzdových prostředků v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy 

000000098  MČ - podíl z odvodu z výherních přístrojů 

000000099  Vratka 100% podílu MČ HMP na dani z příjmů právnických osob za obec (formou neinvestiční dotace) 

000000100 Dotace na spolufinancování z rozpočtu HMP na způsobilé (uznatelné ) výdaje v rámci schválených 

projektů (JPD,EU/EHP) – neplatí pro OPP 

000000104  Způsobilé výdaje/dotace OPP-PR – neinvest. 

000000105  Způsobilé výdaje/dotace OPP-PR – invest. 

000000106  Způsobilé výdaje/dotace HMP – neinvest. na akce spolufinancované EU/EHP vč. OPP 

000000107  Způsobilé výdaje/dotace HMP – invest. na akce spolufinancované EU/EHP vč. OPP 

000000510  Použití fondu odměn PO (u PO) 

000000610  Použití investičního fondu na investice (u PO) 

000000991  Dotace ze státního rozpočtu (dosud neurčená) nebo poskytnutá prostřednictvím jiného subjektu 

000000992  Dotace z fondů EU/EHP (dosud neurčená) 

000000993  Dotace z fondů NATO (dosud neurčená) 

000000994  Ostatní dotace ze zahraničí (dosud neurčená) 

000000995  Dotace z rozpočtu HMP - kraj 

000000998  Finanční prostředky od HMP nahrazující vlastní zdroje organizace 

000000999  Finanční prostředky HMP na projekty v režimu retrofinancování 

 

Účelové znaky závazně stanovené a vykazované v části XI. A XII. výkazu FIN 2-12M (viz MF ČR): 

NNNZ00xxx 

Atribut Nástroj (NNN):   příjmy  a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů. K identifikaci  nástroje 

se použije číselník nástrojů pro územní samosprávné celky 

 
Prostorová jednotka (Z): 1 – Prostředky z tuzemských zdrojů – povinné financování způsobilých výdajů v rámci nástrojů 

spolufinancovaných příjmy ze zahraničních zdrojů, 5 – Prostředky ze zahraničních zdrojů 

 
POZN: Místo 4 nul vlevo použijte atribut Nástroj a Prostorová jednotka 

 


