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Příloha č. 5
I.	Seznam celoměstsky významných dat a způsob nakládání s nimi
A) Evidence nemovitého majetku hl.m.Prahy.
B) 	Systém základní územní identifikace v hl.m.Praze označovaný názvem ZUZI.
C) 	Data na úseku daňovém
D) 	Data rozpočtu a účetnictví

A)	Evidence nemovitého majetku hl.m.Prahy
Systém obsahuje evidenční údaje o pozemcích, budovách a stavbách ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

A.1.	Struktura databázových souborů

BUDOVY
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
kod_mis	CH	6	kód inventurního místa
prac 	CH 	 2 	číslo pracoviště inventurního místa
zdroj	CH	1	zdroj informace - číselník ZDROJ
obec	CH	24	název obce, kde se nemovitost nachází
ku 	CH	24	název katastrálního území - číselník pro Prahu
z 	N	1	znak čísla domovního - číselník Z
cpop	N	4	hodnota čísla budovy
nvkp	CH	32	název ulice (veřejné komunikace, prostranství), kde se nemovitost nachází - číselník NVKP pro Prahu
cor	N	3	číslo orientační
p	CH	1	písmeno čísla orientačního
druh_evid	CH	1	druh evidence I/P
par_cis	N	5	kmenové parcelní číslo pozemku, na kterém je budova umístěna
podl	N	4	podlomení parcelního čísla pozemku
cis_lv	N	4	číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost v současné době zapsána v Katastru nemovitostí
spoluvl	CH	1	spoluvlastník A/N
podil	CH	9	spoluvlastnický podíl obce (zlomek)
vypor	CH	1	vlastnické vztahy vypořádány (A/N)
vz_obce	N	2	subjekt hospodaření, případně dlouhodobý pronájem, číselník VZ_OBCE
zp_nab	N	2	způsob nabytí do vlastnictví obce, číselník ZP_NAB
dat_nab	D	8	datum nabytí do vlastnictví obce
poc_byt	N	3	počet bytových jednotek
c_bud	N	12	pořizovací cena budovy v celých Kč
c_opr	N	12	cena oprávek k budově v celých Kč
pozn	CH	60	upřesňující poznámka
inv_cis	CH 	12	inventární číslo
SKP	N	6	Standardní klasifikace produkce
dl_pro	CH	1	nemovitost pronajata podle § 28,odst.2 zákona č. 586/1992 Sb. (dlouhodobý pronájem) A/N
dat_vyr	D	8	datum vyřazení z vlastnictví obce
zp_vyr	N	2	způsob vyřazení z vlastnictví obce, číselník ZP_VYR

Poznámka:
Povinné položky pro identifikaci: ZDROJ, KU, CPOP, Z, ZP_NAB.


STAVBY
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
kod_mis	CH	6	kód inventurního místa
prac	CH	2	číslo pracoviště inv. místa
zdroj	CH	1	zdroj informace - číselník ZDROJ
obec	CH	24	název obce, kde se nemovitost nachází
ku	CH	24	název katastrálního území - číselník pro Prahu
druh_evid	CH	1	druh evidence I/P
par_cis	N	5	kmenové parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna
podl	N	4	podlomení parcelního čísla pozemku
cis_lv	N	4	číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost v současné době zapsána v Katastru nemovitostí
spoluvl	CH	1	spoluvlastník A/N
podil	CH	9	spoluvlastnický podíl obce (zlomek)
vypor	CH 	1	vlastnické vztahy vypořádány (A/N)
vz_obce	N	2	subjekt hospodaření, případně dlouhodobý pronájem číselník VZ_OBCE
zp_nab	N	2	způsob nabytí do vlastnictví obce - číselník ZP_NAB
dat_nab	D	8	datum nabytí do vlastnictví obce
stav_bcp	CH	60	popis stavby - charakteristika (název akce)
c_stav	N	12	pořizovací cena stavby v celých Kč
c_opr	N	12	cena oprávek v celých Kč
pozn	CH	60	upřesňující poznámka
inv_cis	CH	12	inventární číslo
SKP	N	6	Standardní klasifikace produkce
dl_pro	CH	1	nemovitost pronajata podle § 28,odst.2 zákona č. 586/1992 Sb. (dlouhodobý pronájem) A/N
dat_vyr	D	8	datum vyřazení z vlastnictví obce
zp_vyr	N	2	způsob vyřazení z vlastnictví obce, číselník ZP_VYR

Poznámka:
Povinné položky pro identifikaci: KU, STAV_BPC, ZP_NAB.
V případě, že stavba je umístěna na více pozemcích, uvede se jedno parcelní číslo pozemku a další pozemky se uvedou v poli "pozn".
V případě, že stavba je umístěna na více katastrálních územích, uvedou se jednotlivě všechny katastrální území a upřesní v poli "pozn".


POZEMKY
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
kod_mis	CH	6	kód inventurního místa
prac	CH	2	číslo pracoviště inv. místa
zdroj	CH	1	zdroj informace - číselník ZDROJ
obec	CH	24	název obce, kde se nemovitost nachází
ku	CH	24	název katastrálního území - číselník pro Prahu
druh_evid	CH	1	druh evidence I/P
par_cis	N	5	kmenové parcelní číslo pozemku
podl	N	4	podlomení parcelního čísla pozemku
dil	N	3	díl parcelního čísla (z ISN)
z	N	1	znak čísla domovního - číselník Z
cpop	N	4	číslo popisné budovy, která je na pozemku
cis_lv	N	4	číslo listu vlastnictví, na kterém je nemovitost v současné dobězapsána v Katastru nemovitostí
spoluvl	CH	1	spoluvlastník A/N
podil	CH	9	spoluvlastnický podíl obce (zlomek)
vypor	CH	1	vlastnické vztahy vypořádány A/N
vz_obce	N	2	subjekt hospodaření, příp. dlouhodobý pronájem, číselník VZ_OBCE
zp_nab	N	2	způsob nabytí do vlastnictví obce - číselník ZP_NAB
dat_nab	D	8	datum nabytí do vlastnictví obce
vymera_cel	N	6	celková výměra pozemku v m2
vymera_ob	N	6	výměra pozemku ve vlastnictví obce v m2
druh_poz	N	2	druh pozemku - číselník DRUH_POZ
c_poz	N	12	pořizovací cena pozemku v celých Kč
druh_st	CH	1	druh stavby na pozemku - číselník DRUH_ST
inv_cis	CH	12	inventární číslo
pozn	CH	60	upřesňující poznámka
dl_pro	CH	1	nemovitost pronajata podle § 28,odst.2 zákona 586/1992 Sb. (dlouhodobý pronájem) A/N
dat_vyr	D	8	datum vyřazení z vlastnictví obce
zp_vyr	N	2	způsob vyřazení z vlastnictví obce, číselník ZP_VYR

Poznámka:
Povinné položky pro identifikaci: ZDROJ, KU, PAR_CIS, PODL, ZP_NAB


A.2. Číselníky
ZP_NAB = ZPŮSOB NABYTÍ DO VLASTNICTVÍ OBCE
 1	Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 1
 2	Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 2
 7	Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst.1
 3	Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst.3
 4	Ze zákona č. 172/1991 Sb. § 3 odst.4
 5	Rozhodnutím přísl.orgánu st.správy dle zákona č. 172/1991 Sb. § 5
 6	Rozhodnutím přísl.orgánu st.správy dle zákona č. 172/1991 Sb. § 6
 8	Podle zákona č. 92/1991 Sb. - priv.projekt, form 4F
 9	Podle zákona č. 92/1991 Sb. - § 47 b,odst.1
10	Smlouvou kupní podle občanského nebo obchodního zákoníku
11	Smlouvou směnnou podle občanského zákoníku
12	Smlouvou darovací podle občanského zákoníku
13	Smlouvou o dílo podle obchodního zákoníku
14	Smlouvou o koupi najaté věci podle obchodního zákoníku
15	Smlouvou nepojmenovanou podle občanského nebo obchodního zákoníku
16	Veřejnou dražbou
17	Dědictvím
18	Rozhodnutím státního orgánu
19	Vlastní investiční činností
30	Nemovitost není ve vlastnictví obce

ZP_VYR = ZPŮSOB VYŘAZENÍ Z VLASTNICTVÍ OBCE
1	Prodejem
2	Bezúplatným převodem
3	Darem
4	Rozhodnutím státního orgánu
5	Likvidací


VZ_OBCE = SUBJEKT HOSPODAŘENÍ
6	Hlavní město Praha, přísl. odbor MHMP
2	Městská část - svěřeno Statutem hl.m. Prahy přímo
3	Městská část - svěřeno na žádost MČ Statutem hl.m. Prahy
1	Městská část - svěřeno Statutem hl.m. Prahy bez žádosti MČ
4	Právnická osoba založená nebo zřízená hl.m. Prahou
5	Právnická osoba založená nebo zřízená městskou částí

DRUH_POZ = DRUH POZEMKU
2	orná půda
3	chmelnice
4	vinice
5	zahrada
6	ovocný sad
7	louka
8	pastvina
10	lesní půda
11	vodní plocha
13	zastavěná plocha a nádvoří
14	ostatní plocha

Z = druh čísla domovního
1	popisné
2	evidenční
3	náhradní

ZDROJ = Použitý zdroj informace
I	počítačový ISN
P	výpis z pozemkové knihy
K	výpis z katastru nemovitostí (evidence nemovitostí)
G	údaje z geometrického plánu
J	jiné

DRUH_ST = druh stavby
H	obytný dům
I	ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
J	k individuální rekreaci - zastavěná obytná plocha
K	k individuální rekreaci - ostatní zastavěná plocha
L	garáž vystavěná odděleně od obytného domu
M	zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N	průmysl, stavebnictví, energetika, ost. zemědělská výroba
O	ostatní podnikatelská činnost
P	ostatní stavba
B)	Systém základní územní identifikace v hl.m.Praze označovaný názvem ZUZI.
Systém obsahuje evidenci a vzájemnou vazbu pražských adres, budov, ulic, městských částí a katastrů. 

Stručný popis ZUZI
ZUZI obsahuje základní a změnové soubory.

Základní soubory 
obsahují pouze současný aktuální stav atributů objektů, ale také (pouze od určitého data, kdy byl tento režim při správě ZUZI použit) objekty zrušené (tj. objekty, které existovaly, ale přestaly platit).
Soubory obsahují položky PROVZAR, TYPZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, DATVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR a DOK_VYR určené pouze pro vnitřní potřebu správce. 

Změnové soubory
obsahují změny položek záznamů v základních souborech, avšak pouze od určitého data (tj. od data, kdy byly tyto změnové soubory do ZUZI přidány).
Soubory obsahují položky ZDROJAKT, TYPZ, DOK a AUTOR určené pouze pro vnitřní potřebu správce. 

B.1.	Struktura databázových souborů ZUZI

ADRESA	(základní soubor adres)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
CADR	N	6	číslo adresy - jednoznačný identifikátor adresy v ZUZI, je generován počítačem tak, že u nového záznamu se zvyšuje nejvyšší CADR o 1. Záznamy, které obsahují zrušené adresy, v souboru zůstávají, mají však vyplněnou položku ZANIK.
ID_BUD	N	6	index budovy - odkaz do souboru BUDOVY
CVKP	N	6	číslo veřejné komunikace a prostranství - odkaz do souboru ULICE
COR	N	3	číslo orientační - orientační číslo budovy v ulici. Přiděluje odbor vnitřní správy Magistrátu hl. m. Prahy, obvodní nebo místní úřady. Je možná existence zdvojené orientace, tj. v ulici mohou být stejná orientační čísla, např. další budova ve dvoře nebo areál budov.
P	CH	1	písmeno čísla orientačního - přidělování stejné jako u čísla orientačního
UU	N	2	uliční úsek - číslo uličního úseku, do kterého adresa patří. V současné době není soubor uličních úseků aktualizován.
VOKR	N	4	volební okrsek - číslo volebního okrsku.
VOBV	N	3	volební obvod - číslo volebního obvodu používané před rokem 1990 pro volby do Národního shromáždění.
HADR	N	1	hlavní adresa - položka reprezentuje příznak hlavní adresy.
ID	N	10	index domu - index domu používaný v CRO.
CHYBADR	N	1	příznak zařazení do uličního úseku - položka určuje, zda je adresa správně zařazena do uličního úseku (podle čísla orientačního) nebo zda uliční úsek pro číslo orientační není definován.
PSC	N	5	poštovní směrovací číslo podle České pošty.
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku adresy, tj. datum vydání rozhodnutí o přidělení adresy. U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že není možno zjistit přesné datum vzniku, v tom případě se zapisuje datum aktualizace.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku adresy, tj. datum vydání rozhodnutí zrušení adresy (demolice) .U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že není možno zjistit přesné datum zániku, v tom případě se zapisuje datum aktualizace. Tato položka je naplňována od roku 1993, adresy zrušené před tímto rokem mají všechny datum zániku 01.01.01.
PRAV PL	L	1	právní platnost - položka nabývá hodnoty .T. pro právně platný záznam a hodnoty .F. pro záznam provizorní, tj. pro adresu, která je předběžně přidělena, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí o jejím přidělení.
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1), nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu (např. MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP)
DOK_ZAR	CH	15	dokument zařazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k zařazení záznamu do souboru nebo jinou bližší specifikaci vzniku (např. referenční mapy - záznam vznikl při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám. V současné době je do této položky ukládána i poznámka ”ZCOR”, pokud se jedná o ověřenou zdvojenou orientaci v ulici.
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení adresy, tj. vyplnil datum zániku adresy. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda adresa zanikla podle řádných podkladů ( typ = 1 ) nebo zda zanikla na základě jištěné chyby ( typ = 2 )
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik adresy ( např. MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP )
DOK_VYR	CH	15	dokument vyřazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k vyřazení adresy v souboru nebo jinou bližší specifikaci zániku adresy (např. referenční mapy - adresa byla vyřazena při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu, tj. počítačem zapisované systémové datum, kdy záznam vznikl nebo se změnil.

Jednoznačné klíče:
systémový 	CADR (má smysl souřadnicově jednoznačného ”bodu” na mapě města, jemuž se mohou měnit ostatní atributy)
položkový 	ID_BUD, CVKP, COR, P, VZNIK, ZANIK (v daném čase je sekvence ID_BUD, CVKP, COR, P jednoznačná = opakovat se mohou jen v různém čase),
externí 	ID (převzatý z CRO)

Omezení a pravidla:
	položka ID_BUD je povinně nenulová!, ostatní (CVKP, COR, P) mohou být nulové
 	P může být vyplněno pouze pro vyplněné COR
 	COR může být nenulové pouze pro vyplněné CVKP
 	může být více záznamů pro jeden dům (ID_BUD), které se liší v atributech CVKP, COR, P
 	pro jednu sadu CVKP, COR, P může být více záznamů, které se liší v ID-BUD


A_ADRESA	(změnový soubor souboru ADRESA)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
CADR	N	6	číslo adresy - identifikátor adresy v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru ADRESA.
POLE	CH 	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	8	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum zjištění chyby, pokud není možno zjistit právní platnost (TYPZ=2 - zjištěná chyba)
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu adresy (např. MHMP - Magistrát hl. m. Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP)
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda adresa byla opravena podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2).
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy (např. referenční mapy - záznam byl opraven při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám.
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku změnového záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem
Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru ADRESA (s výjimkou položek VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR a DATAKT) vzniká v souboru A_ADRESA nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_ADRESA může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou CADR.
Podle položky DATAKT v souboru A_ADRESA je možno sledovat časovou posloupnost změn, které se vztahují k určité adrese. 


BUDOVY	(základní soubor budov)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_BUD	N	6	index budovy - jednoznačný identifikátor budovy v ZUZI je generován počítačem tak, že u nového záznamu se zvyšuje nejvyšší ID_BUD o 1. Záznamy, které obsahují zrušené budovy, v souboru zůstávají, mají však vyplněnou položku ZANIK.
ID_MC	N	3	index městské části - odkaz do souboru městských částí MCAST
KU	N	5	katastrální území - číslo katastrálního území v ZUZI - odkaz do souboru KATASTR.
Z	N	1	znak čísla domovního, nabývá hodnot: 
1 - číslo popisné
2 - číslo evidenční (stavby dočasného charakteru)
3 - číslo náhradní (např. památky bez čísla popisného nebo evidenčního)
CPOP	N	4	číslo domovní - popisné nebo evidenční číslo budovy. Přiděluje odbor vnitřní správy Magistrátu hl. m. Prahy, obvodní nebo místní úřady.
KODCOB_SIS	CH	5	kód části obce v SIS
UO	N	4	urbanistický obvod - číslo urbanistického obvodu.
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku budovy, tj. datum vydání rozhodnutí o přidělení čísla domovního. U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že pokud není možno zjistit přesné datum vzniku, zapisuje se datum aktualizace.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku budovy, tj. datum vydání rozhodnutí o zrušení (demolici). U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že pokud není možno zjistit přesné datum zániku, zapisuje se datum aktualizace.
PRAV PL	L	1	právní platnost - položka nabývá hodnoty .T. pro právně platný záznam a hodnoty .F. pro záznam provizorní, tj. pro budovu, která má předběžně přiděleno číslo domovní, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí o tomto přidělení.
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu (např. MHMP- Magistrát hl.m.Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP)
DOK_ZAR	CH	15	dokument zařazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k zařazení záznamu do souboru nebo jinou bližší specifikaci vzniku (např. referenční mapy-záznam vznikl při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám.
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení budovy , tj. vyplnil datum zániku budovy. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda budova zanikla podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda zanikla na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik budovy (např. MHMP- Magistrát hl.m.Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP )
DOK_VYR	CH	15	dokument vyřazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k vyřazení budovy v souboru nebo jinou bližší specifikaci zániku budovy (např. referenční mapy - budova byla vyřazena při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu, tj. počítačem zapisované systémové datum, kdy záznam vznikl nebo se změnil.


A_BUDOVY	(změnový soubor souboru BUDOVY)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_BUD	N	6	index budovy - identifikátor budovy v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru BUDOVY.
POLE	CH	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	8	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum zjištění chyby, pokud není možno zjistit právní platnost (TYPZ=2-zjištěná chyba)
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu adresy (např. MHMP- Magistrát hl. m. Prahy, OÚ - obvodní úřad, MÚ - místní úřad, IMIP )
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda záznam byl opraven podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2)
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy (např. referenční mapy - záznam byl opraven při kontrole digitálních referenčních map), pokud dokument není znám.
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem
Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru BUDOVY ( s výjimkou položek VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR a DATAKT) vzniká v souboru A_BUDOVY nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_BUDOVY může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou ID_BUD.
Podle položky DATAKT v souboru A_BUDOVY je možno sledovat časovou posloupnost změn , které se vztahují k určité budově. 


PARC_BUD	(soubor parcel k budovám)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_BUD	N	6	index budovy - identifikátor budovy v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru BUDOVY.
C_PAR	N	4	kmenové číslo parcely - kmenové číslo parcely v evidenci nemovitostí
PODL	CH	4	podlomení kmenového čísla parcely - podlomení kmenového čísla parcely v evidenci nemovitostí
VZNIK	D	8	datum vzniku - datum zařazení parcely do ZUZI, tj. buď datum přidělení čísla domovního stavbě na této parcele nebo datum aktualizace, pokud není známo datum přidělení čísla. Toto datum tedy není v žádném případě datem vzniku parcely.
ZANIK	D	8	datum zániku - datum vyřazení parcely ze ZUZI, tj. buď datum rozhodnutí o zrušení stavby na této parcele nebo datum aktualizace, pokud není známo datum zrušení stavby. Toto datum tedy není v žádném případě datem zániku parcely.
Poznámka:
Soubor parcel, na kterých stojí budovy zařazené v souboru BUDOVY. 
Pro každou změnu parcely příslušného záznamu v souboru BUDOVY, vzniká v souboru PARC_BUD nový záznam. Pokud v souboru PARC_BUD již záznam pro tuto budovu existoval, vyplňuje se v něm položka ZANIK datem zániku. V souboru PARC_BUD tedy může existovat několik záznamů se stejným ID_BUD, v danou chvíli však k budově patří pouze ty, které mají nulovou položku ZANIK. 


ULICE	(základní soubor veřejných komunikací a prostranství)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM 
CVKP	N	6	číslo veřejné komunikace a prostranství - jednoznačný identifikátor veřejné komunikace a prostranství. Toto číslo je přidělováno počítačem tak, že nejvyšší použité CVKP bez poslední číslice je zvětšeno o 1 a k němu počítač vypočítá a na poslední místo přidá kontrolní číslici.
NVKP	CH	32	název veřejné komunikace a prostranství - názvy schvaluje Rada zastupitelstva hl.m.Prahy.
DVKP	N	2	druh veřejné komunikace a prostranství - v současné době se tato položka neudržuje. Byla naplňována podle číselníku (viz příloha).
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku veřejné komunikace a prostranství, tj. datum rozhodnutí Rady zastupitelstva HMP o vzniku. U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že pokud není možno zjistit přesné datum vzniku, zapisuje se datum aktualizace.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku veřejné komunikace a prostranství, tj. datum rozhodnutí Rady zastupitelstva HMP o zrušení. U záznamů označených typem změny 2 není toto datum korektní vzhledem k tomu, že pokud není možno zjistit přesné datum zániku, zapisuje se datum aktualizace.
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu (RZHMP, MHMP).
DOK_ZAR	CH	15	dokument zařazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k zařazení záznamu do souboru nebo jinou bližší specifikaci vzniku, pokud dokument není znám.
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení veřejné komunikace a prostranství, tj. vyplnil datum zániku veřejné komunikace a prostranství. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda veřejná komunikace a prostranství zanikla podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda zanikla na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik veřejné komunikace a prostranství (RZHMP, MHMP)
DOK_VYR	CH	15	dokument vyřazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k vyřazení veřejné komunikace a prostranství v souboru nebo jinou bližší specifikaci zániku, pokud dokument není znám.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu, tj. počítačem zapisované systémové datum, kdy záznam vznikl nebo se změnil.

Jednoznačné klíče:
systémový	CVKP (má smysl prostorově definovaného liniového objektu ulice na mapě města, jemuž se může měnit název, nikoliv však průběh!),
položkový	NVKP, VZNIK, ZANIK (v daném čase je název jednoznačný = opakovat se může jen v různém čase), 
Omezení a pravidla: položka NVKP je povinná,


A_ULICE	(změnový soubor souboru ULICE)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
CVKP	N	6	číslo veřejné komunikace a prostranství - identifikátor komunikace a prostranství v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru ULICE
POLE	CH 	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	32	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum zjištění chyby, pokud není možno zjistit právní platnost (TYPZ=2 - zjištěná chyba)
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu adresy ( RZHMP, OVS MHMP).
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda záznam byl opraven podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2).
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy, pokud dokument není znám.
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem
Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru ULICE ( s výjimkou položek VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR a DATAKT) vzniká v souboru A_ULICE nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_ULICE může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou CVKP.
Podle položky DATAKT v souboru A_ULICE je možno sledovat časovou posloupnost změn , které se vztahují k určité veřejné komunikaci a prostranství. 
MCAST	(základní soubor městských částí)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_MC	N	3	index městské části - jednoznačný identifikátor městské části v ZUZI
MO	N	2	městský obvod - číslo městského obvodu, do kterého městská část patří
MC	N	5	číslo městské části - číslo městské části v ZUZI
NMC	CH	24	název - název městské části
MCSTAT	N	6	číslo městské části používané Českým statistickým úřadem
VYMERA	N	4	výměra městské části
OKRES	N	4	číslo okresu používané Českým statistickým úřadem
KODOB SIS	CH	5	kód obce v SIS
KO SIS	CH	1	kontrolní číslice kódu obce v SIS
KODMC SIS	CH	5	kód městské části nebo obvodu v SIS
MC SIS	CH	2	číslo městské části v SIS
UR SIS	CH	1	kód typu úřadu v SIS
KODPO SIS	CH	5	kód sídla pověřeného úřadu v SIS
KODST SIS	CH	5	kód sídla stavebního úřadu v SIS
KODFI SIS	CH	5	kód sídla finančního úřadu v SIS
KODMA SIS	CH	5	kód sídla matričního úřadu v SIS
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku městské části, tj. datum vydání rozhodnutí o vzniku Zastupitelstvem hl.m.Prahy.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku městské části, tj. datum vydání rozhodnutí o zrušení Zastupitelstvem hl.m.Prahy.
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu
DOK_ZAR	CH	15	dokument zařazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k zařazení záznamu do souboru nebo jinou bližší specifikaci vzniku, pokud dokument není znám.
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení budovy, tj. vyplnil datum zániku městské části. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda městská část zanikla podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda zanikla na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik městské části
DOK_VYR	CH	15	dokument vyřazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k vyřazení městské části v souboru nebo jinou bližší specifikaci zániku, pokud dokument není znám.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu, tj. počítačem zapisované systémové datum, kdy záznam vznikl nebo se změnil.
A_MCAST 	(změnový soubor souboru MCAST)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_MC	N	3	index městské části - identifikátor městské části v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru MCAST
POLE	CH 	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	24	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum zjištění chyby, pokud není možno zjistit právní platnost (TYPZ=2 - zjištěná chyba)
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu záznamu
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda záznam byl opraven podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2).
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy, pokud dokument není znám.
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem
Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru MCAST ( s výjimkou položek VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR a DATAKT) vzniká v souboru A_MCAST nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_MCAST může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou ID_MC.
Podle položky DATAKT v souboru A_MCAST je možno sledovat časovou posloupnost změn, které se vztahují k určité městské části. 


KATASTR 	(základní soubor katastrálních území)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
KU	N	5	číslo katastrálního území - jednoznačný identifikátor katastrálního území v ZUZI
NKU	CH	24	název katastrálního území
KUEN	N	7	číslo katastrálního území používané v evidenci nemovitostí
DATKAT	D	8	datum poslední aktualizace záznamu (systémové datum)
KODOB SIS	CH	5	kód obce v SIS
KO SIS	CH	1	kontrolní číslice kódu obce v SIS
KODKU SIS	CH	5	kód katastru v SIS
KK SIS	CH	1	kontrolní číslice kódu katastru v SIS
VYMERA SIS	N	10.2	výměra katastrálního území v SIS
SYKU SIS	N	4	souřadnice Y definičního bodu katastru v SIS			
SXKU SIS	N	5	souřadnice X definičního bodu katastru v SIS

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že zrušení nebo vznik nového katastrálního území nejsou tak obvyklé, nebyly v tomto souboru vytvořeny položky VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR. 


A_KATAST	(změnový soubor souboru KATASTR)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
KU	N	5	číslo katastrálního území - identifikátor katastrálního území v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru KATASTR
POLE	CH 	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	24	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum aktualizace,pokud není možno zjistit právní platnost
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu záznamu
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda záznam byl opraven podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2)
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy, pokud dokument není znám
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem

Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru KATASTR (s výjimkou položky DATKAT) vzniká v souboru A_KATAST nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_KATAST může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou KU.
Podle položky DATAKT v souboru A_KATAST je možno sledovat časovou posloupnost změn, které se vztahují k určitému katastrálnímu území.


URBAN	(základní soubor urbanistických obvodů)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
UO	N	4	číslo urbanistického obvodu - jednoznačný identifikátor urbanistického obvodu v ZUZI
NUO	CH	32	název urbanistického obvodu
KU	N	5	katastrální území - číslo katastrálního území v ZUZI
MO	N	2	městský obvod - číslo městského obvodu
MC	N	5	městská část - číslo městské části v ZUZI
KODOB SIS	CH	5	kód obce v SIS
KO SIS	CH	1	kontrolní číslice kódu obce v SIS
KODZSJ SIS	CH	5	kód základní sídelní jednotky v SIS
KZ SIS	CH	1	kontrolní znak kódu základní sídelní jednotky v SIS
CUO SIS	CH	3	číslo urbanistického obvodu v SIS
DUO SIS	CH	1	díl urbanistického obvodu v SIS
CHARUO SIS	CH	1	charakteristika urbanistického obvodu v SIS
SY SIS	N	4	souřadnice Y definičního bodu urbanistického obvodu v SIS
SX SIS	N	5	souřadnice X definičního bodu urbanistického obvodu v SIS
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku urbanistického obvodu nebo datum aktualizace, pokud není možno zjistit přesné datum vzniku.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku urbanistického obvodu nebo datum aktualizace, pokud není možno zjistit přesné datum zániku.
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu
DOK_ZAR	CH	15	dokument zařazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k zařazení záznamu do souboru nebo jinou bližší specifikaci vzniku, pokud dokument není znám
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení urbanistického obvodu, tj. vyplnil datum zániku. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda urbanistický obvod zanikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda zanikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik urbanistického obvodu
DOK_VYR	CH	15	dokument vyřazení - označení dokumentu, na jehož základě došlo k vyřazení urbanistického obvodu v souboru nebo jinou bližší specifikaci zániku, pokud dokument není znám
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum poslední aktualizace záznamu, tj. počítačem zapisované systémové datum, kdy záznam vznikl nebo se změnil

A_URBAN 	(změnový soubor souboru URBAN)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
UO	N	4	číslo urbanistického obvodu - identifikátor urbanistického obvodu v ZUZI zajišťuje vazbu do souboru URBAN
POLE	CH 	10	pole - název položky, která byla změněna
ST_OBSAH	CH	24	starý obsah - původní obsah položky před změnou
DO_KDY	D	8	datum změny - právní platnost změny, tj. datum vydání rozhodnutí o změně, případně datum zjištění chyby, pokud není možno zjistit právní platnost (TYPZ=2 - zjištěná chyba)
ZDROJAKT	CH	4	zdroj aktualizace - udává původ podkladů pro opravu záznamu
TYPZ	N	1	typ změny - určuje, zda záznam byl opraven podle řádných podkladů (TYPZ=1) nebo na základě zjištěné chyby (TYPZ=2)
DOK	CH	15	dokument - označení dokumentu, na jehož základě došlo k opravě záznamu v souboru nebo jinou bližší specifikaci původu opravy, pokud dokument není znám
AUTOR	CH	2	autor - iniciály pracovníka, který provedl změnu. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
DATAKT	D	8	datum aktualizace - datum vzniku záznamu, tj. skutečné systémové datum zapisované počítačem

Poznámka:
Pro každou změnu položky v souboru URBAN ( s výjimkou položek VZNIK, ZANIK, PROVZAR, TYPZZAR, ZDROJZAR, DOK_ZAR, PROVVYR, TYPZVYR, ZDROJVYR, DOK_VYR a DATAKT) vzniká v souboru A_URBAN nový záznam, který obsahuje hodnotu této položky před změnou. Z toho vyplývá, že soubor A_URBAN může obsahovat několik záznamů se stejnou hodnotou UO.
Podle položky DATAKT v souboru A_URBAN je možno sledovat časovou posloupnost změn, které se vztahují k určitému urbanistickému obvodu. 


USEK	(základní soubor uličních úseků)
Název položky	typ	délka	POPIS - VÝZNAM
ID_USEK	N	8	index uličního úseku - tato položka byla v souboru vytvořena, dosud však není naplněna vzhledem k tomu, že se soubor neudržuje.
CVKP	N	6	číslo veřejné komunikace a prostranství - zajišťuje vazbu do souboru ULICE
UU	N	2	číslo uličního úseku v rámci ulice
C	N	1	charakter uličního úseku - nabývá těchto hodnot:
1 - lichá orientační čísla
2 - sudá orientační čísla
3 - přirozená posloupnost orientačních čísel (náměstí)
COZ	N	3	začáteční orientační číslo v úseku
COK	N	3	koncové orientační číslo v úseku
UO	N	4	urbanistický obvod - číslo urbanistického obvodu v ZUZI
UBL	N	3	uliční blok - číslo uličního bloku
DATUSE	D	8	datum poslední aktualizace záznamu - systémové datum zapsané počítačem
PROVZAR	CH	2	provedl zařazení - iniciály pracovníka, který provedl zařazení záznamu do souboru. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
VZNIK	D	8	datum vzniku - právní platnost vzniku
TYPZZAR	N	1	typ změny zařazení - určuje, zda záznam vznikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda vznikl na základě zjištěné chyby (typ=2)
ZDROJZAR	CH	4	zdroj zařazení - udává původ podkladů pro vznik záznamu
PROVVYR	CH	2	provedl vyřazení - iniciály pracovníka, který provedl vyřazení uličního úseku, tj. vyplnil datum zániku. Položka je určena pro vnitřní potřebu správce.
ZANIK	D	8	datum zániku - právní platnost zániku uličního úseku nebo datum aktualizace, pokud není možno zjistit přesné datum zániku.
TYPZVYR	N	1	typ změny vyřazení - určuje, zda uliční úsek zanikl podle řádných podkladů (typ=1) nebo zda zanikl na základě zjištěné chyby (typ=2)	
ZDROJVYR	CH	4	zdroj vyřazení - udává původ podkladů pro zánik uličního úseku

Poznámka:
Soubor uličních úseků se již několik let neudržuje, pouze při zrušení veřejné komunikace a prostranství se zruší i příslušné záznamy v souboru USEK.

C)	Data na úseku daňovém

Městská část předává Magistrátu hl. m. Prahy jednotnou formou a v následujících termínech:
-	podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob za uplynulé zdaňovací období na tiskopise vydaném MF do 31.3.
-	podklady k dodatečnému přiznání k dani z příjmů právnických osob na vyšší nebo nižší  než posledně známou daňovou povinnost na tiskopise vydaném MF
-	podklady k dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí na tiskopise vydaném MF (součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti) tak, aby do uplynutí zákonné lhůty k podání přiznání zbývalo Magistrátu hl.m.Prahy nejméně 15 dní. 

Formy předkladu : 1.   Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok
                                         2. Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu          nemovitostí 	


D)	Data rozpočtu a účetnictví

Jednotná forma a termíny předávání ekonomických informací o rozpočtu, jeho změnách a plnění, o závěrečném účtu, o vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy, o účetnictví a o inventarizaci majetku a závazků  
                                                  

 Městské části předávají účetní a rozpočtová data  za vlastní úřad (včetně organizačních složek) a účetní data za příspěvkové organizace zřízené městskou částí na disketách způsobem a ve lhůtách stanovených v následujícím přehledu. Účetní výkazy a výkazy o plnění rozpočtu,bilance, rozbory příjmů a výdajů a inventarizaci předkládají městské části v tištěné podobě, podepsané statutárním zástupcem městské části nebo jím určeným zástupcem.. 


Termíny:

Předkládání účetních a rozpočtových dat
                                                                                             
                                                                                                                          
- data za schválený rozpočet                      podle Metodiky M1.09              nejpozději do 15.4. násl.roku                                  
  na disketách   
                                                                                                          měsíčně
-data účetnictví na disketách               podle Metodiky  M1.09      
 a/ za hlavní činnost                                                                          8.pracovní den násl.měsíce
                                                                                                             MČ Praha 1-15
                                                                                                          7.pracovní den násl.měsíce
                                                                                                             ostatní MČ
    po dodatkovém  období 12.měsíce                                               nejpozději do 26.1. násl.roku

  b/ za zdaňované činnosti                                                                10.pracovní den násl.měsíce
      za  roční zpracování                                                                    nejpozději do 27.1. násl.roku
                                
- data za upravený rozpočet                                                            měsíčně
   na disketách                                      podle Metodiky M1.09          2.pracovní den násl.měsíce


                                                                                                           čtvrtletně
- data účetnictví na disketách               podle Metodiky M1,09        
   za příspěvkové organizace                                                             do 15.kal.dne násl.měsíce
   zřízené městskou částí
   za roční zpracování                                                                        nejpozději do 20.1.násl.roku







Předkládání účetních výkazů, výkazů o plnění rozpočtu, bilancí, rozborů příjmů a    výdajů podle kapitol a vyúčtování se státním rozpočtem s rozpočtem hlavního města

- výkaz o plnění rozpočtu územní úrovně                                   měsíčně
   (operativní sestava 120)                            Tab. č. 1                       8.-9.pracovní den násl.měsíce
   za roční zpracování                                                                       15.2. násl.roku

-výkaz o plnění rozpočtu obcí                Tab. č. 2                          čtvrtletně
  a okresních úřadů FIN RO 2-12 M                                              do 15.kal.dne násl.měsíce
   za roční zpracování                                                                       15.2. násl.roku

-  účetní výkaz, Úč ROPO 3-02 Rozvaha rozpočtových a             čtvrtletně
   příspěvkových organizací                         Tab. č. 3  
   a/ za vlastní úřad                                                                           do 15.kal.dne násl.měsíce
       za roční zpracování                                                                   15.2. násl.roku

   b/ za jednotlivé  příspěvkové organizace                                       do 15.kal.dne násl.měsíce
       za roční zpracování                                                                    20.1. násl.roku
 
- účetní výkaz, Úč ROPO 4-02 Výsledovka   Tab. č. 4                  čtvrtletně  
  a/ za zdaňovanou činnost MČ                                                       do 15.kal.dne násl.měsíce
      za roční zpracování                                                                    15.2.násl.roku

  b/ za jednotlivé příspěvkové organizace                                        do 15.kal.dne násl.měsíce
      za roční zpracování                                                                    nejpozději do 20.1.násl.roku

                                                                                                        
- Bilance příjmů a výdajů rozpočtu          Tab. č. 5                     čtvrtletně
   za 1.-3.čtvrtletí                                                                             nejpozději do 23.kal.dne násl.měs.
   za 4.čtvrtletí                                                                                 nejpozději do 23.2. násl.roku 

- Rozbor příjmů a výdajů a financování podle                            čtvrtletně
   kapitol                                                      Tab.č. 6-16                  
   za 1.-3.čtvrtletí                                                                             nejpozději do 23.kal.dne násl.měs.
   za 4.čtvrtletí                                                                                 nejpozději do 23.2. násl.roku

-Vyúčtování účelových dotací ze státního                                   ročně
  rozpočtu a rozpočtu města  s příslušným   
  komentářem                                                Tab.č. 17   		nejpozději do 15.2. násl.roku

- Přehledy o provedené inventarizaci          Tab.č. 18-25            ročně
  na disketách i v tištěné podobě                                                   nejpozději 5.3. násl.roku
                                                                                                      MČ Praha 1-15
                                                                                                      nejpozději do 28.2.násl. roku
                                                                                                      ostatní městské části                                                                                                                 
 Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v organizacích HMP    M 1.09


1. Systém zpracování účetnictví a rozpočtu HMP
Zpracování dat rozpočtu a účetnictví je prováděno prostřednictvím integrovaného systému firmy Gordic, který zahrnuje programové vybavení ROZ-WIN&DOS, UCR-WIN&DOS, VYK-WIN&DOS, BAR-SQL, UCR-SQL, SRV-SQL
1.1. Etapy zpracování
 Zpracování se dělí na tři etapy:
I.	Návrh, sestavení a rozpis rozpočtu
II.	Účtování a úpravy rozpočtu v běžném roce
III.	Zpracování dat na úrovni MHMP
Etapy I. a II. se z časového hlediska vzájemně překrývají. Etapa I. pracuje s daty, která budou využita v následujícím roce pro rozpis rozpočtu. Etapa č. II. pracuje s daty běžného roku, která vycházejí z výsledků zpracovaných v etapě I. a zachycují aktuální ekonomické procesy. Etapa III. permanentně probíhá v běžném roce a transparentně prolíná etapy I. a II. 

Návrh, sestavení a rozpis rozpočtu

Fáze
Prostředek
Druh dokladu
1
Návrh
ROZ-WIN&DOS, UCR – WIN&DOS
9
2
Balancování
BAR-SQL
9
3
rozpis rozpočtu
UCR-WIN&DOS
2
Účtování a úpravy rozpočtu v běžném roce

Fáze
Prostředek
Druh dokladu
4
počáteční stavy
UCR-WIN&DOS
1
5
běžné účtování
UCR-WIN&DOS
0
6
úpravy rozpočtu
UCR-WIN&DOS
3,7,8
7
rezervace rozpočtových prostředků
UCR-WIN&DOS
6
8
platební kalendář
ROZ-WIN&DOS
6
9
závěrečné zápisy
UCR-WIN&DOS
4
10
uzavření účetních knih
UCR-WIN&DOS
5
Zpracování dat na úrovni MHMP

Fáze
Prostředek
11
státní účetní výkazy
UCR-WIN&DOS, VYK-WIN&DOS
12
manažerské sestavy a výkazy
UCR-WIN&DOS, VYK-WIN&DOS, UCR-SQL, BAR-SQL, SRV-SQL
13
operativní a kontrolní výkazy a grafy
UCR-WIN&DOS, VYK-WIN&DOS



1.2 Uživatelé zapojení do zpracování rozpočtu a účetnictví HMP 
¨	MHMP;
¨	městské části;
¨	organizace přímo zřízené MHMP;
¨	organizace zřízené městskými částmi;
¨	organizace dotované MP, např. DP hl. m. Prahy, a.s., Pragonet, a.s.
1.3 Prezentace výsledků zpracování dat v etapách I.-III.

Výsledky jsou prezentovány následujícími sestavami a výkazy:
¨	podpora procesu tvorby rozpočtu HMP;
¨	hlavní knihy a deníky účetnictví a rozpočtu;
¨	platné výkazy stanovené MF ČR;
¨	přehledy hospodaření organizací;
¨	kontrolní výkazy okruhů a vazeb, konsolidace a financování;
¨	sestavy příjmů a výdajů seřazené dle rozpočtové skladby, kompetentů nebo investičních akcí obsahující rozpočet schválený, upravený, skutečnost (účetnictví);
¨	přehledy kapitol HMP v členění za město, jednotlivé městské části a další libovolná seskupení;
¨	rozbory čerpání výdajů a plnění příjmů;
¨	rekapitulace výdajů kompetentů a akcí;
¨	výše uvedené přehledy v měsíčních a ročních řadách;
¨	grafické znázornění výše uvedených sestav.
 1.4. Zpracování dat
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1.5. Datové toky dokladů 6 a 9
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1.6. Datové toky rozpočtu a účetnictví
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1.7. Zpracování dat na centrální úrovni
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2. Použité programové vybavení

Pro návrh, rozpis, úpravy rozpočtu a účtování se použijí potřebné programové prostředky k tomu, aby mohla být pořizována a zpracovávána data rozpočtu a účetnictví.  K tomuto účelu slouží následující programy:
UCR-WIN&DOS	ROZ-WIN&DOS	
VYK-WIN&DOS	UCR-SQL	
BAR-SQL	SRV-SQL	
Programové vybavení WIN&DOS umožňuje současnou práci DOS i WIN klienta nad společnou datovou základnou v architektuře klient - file server. Programové vybavení SQL má pouze WIN klienta nad relační databází ORACLE nebo INFORMIX.
Způsobu zpracování dat v jednotlivých programech je věnována vždy zvláštní kapitola.
Pro zachycení ekonomických procesů týkajících se dané účetní jednotky se v programu UCR® používá druh dokladu 0 - běžné účetní zápisy. Počáteční (rozvahové) stavy vzniknou po otevření knih z minulého účetního období v rámci účetní závěrky. Jsou výhradně reprezentovány druhem dokladu 1. Účetní závěrka zahrnuje závěrečné zápisy, druh dokladu 4 a uzavírací zápisy, druh dokladu 5. Pokud vznikne během běžného roku potřeba změnit strukturu vynakládaných rozpočtových prostředků, je zpracováno tzv. rozpočtové opatření, které se vyjadřuje druhem dokladu 3, 7, 8 v závislosti na tom, zda se jedná o vnitřní rozpočtové opatření organizace nebo o rezortní či vládní rozpočtové opatření. Pro potřebu tvorby platebního kalendáře resp. pro blokaci rozpočtu se používá druh dokladu 6.
Data předávaná programem UCR® také zahrnují návrh neinvestičních výdajů na příští rok. Pro návrh rozpočtu neinvestičních výdajů se používá druh dokladu 9. Po schválení rozpočtu HMP radou hl.m. Prahy se provádí rozpis schváleného rozpočtu druhem dokladu 2.
Data předávaná programem ROZ představují navrhovaný rozpočet kapitálových výdajů na investiční akce (rozestavěné nebo zahajované) na následující rok - detailní údaje o finančním profilu investiční akce. Nedílnou součástí informace o investiční akci je tzv. textový profil investiční akce a komentář. Textový profil obsahuje informace o předkladateli, zodpovědné osobě, investiční akci, finančním profilu a další. Komentář  je nezbytný pro posouzení investiční akce. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů se pořizuje druhem dokladu 9. V programu ROZ lze použít i druh dokladu 0, 2, 3, 6, 7, 8.


3. Metodika UCR®
3.1 Rozbor datové věty
Konstrukce celé věty
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Slovo “H” - druh dokladu
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	
dosud byly definovány následující druhy dokladu:
v účetnictví
0	běžné účetní zápisy
1	zápisy počátečních (rozvahových) stavů
4	závěrečné zápisy
	-slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. “závěrečných zápisů” na konci účetního období (roku)
5	uzavírací zápisy
	-slouží k identifikaci zápisů vznikajících automatizovaně nebo ručně na základě celostátně závazně předepsané metodiky tzv. “uzavírání účetních knih” na konci účetního období (roku)
v rozpočtu
2	schválený rozpočet
	-je rozpočet, vzniklý v procesu návrhu rozpočtu a jeho korekcí, který, když je schválen kompetentním orgánem je tzv. “schváleným rozpočtem”
3	upravený rozpočet
	rozpočtové úpravy v kompetenci organizace
	DRUH ROP 1
	-jsou úpravy již schváleného rozpočtu, které může provádět kompetentní orgán nebo osoba a na základě těchto úprav vzniká další hodnota tzv. “upravený rozpočet”
6	blokace rozpočtu (platební kalendář)
	-představuje datový záznam, který je nezávislý na hodnotách schváleného nebo upraveného rozpočtu a je pouze orientační hodnotou, která umožňuje poznamenat kolik (jaká hodnota) z konkrétní rozpočtové skladby je “blokována” z titulu smlouvy, došlé faktury resp. v případě platebního kalendáře vyjadřuje tuto skutečnost v časové závislosti.
7	rozpočtové opatření v kompetenci resortu (ministerstva)
	používáno pouze ve státním rozpočtu.
8	rozpočtové opatření z rozhodnutí vlády
	používáno pouze ve státním rozpočtu
9	požadavek na rozpočet (návrh)
	-speciální druh věty určený k tvorbě a modelování návrhu rozpočtu až po jejich vyústění ve schválený rozpočet
Slovo “DD” - den účetního případu - den rozpočtového případu
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	dd
V hodnotě “DD” se uvádí datum, pod kterým je účtováno o konkrétním účetním případu, nebo datum pořízení rozpočtu schváleného nebo rozpočtové úpravy.

Slovo “CCCCCC” - číslo účetního (rozpočtového) dokladu
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	cccccc
Hodnota “CCCCCC” reprezentuje šestimístné číslo dokladu. Je stanoven následující způsob číslování dokladů:
Druhy dokladu 0, 1, 4 a 5
Účetní doklady. Číslování dokladů je určeno vnitřní legislativní nornou  jako inkrementační číslování v měsíčních řadách čísel dokladu.
Druhy dokladu 2, 3, 7 a 8
Rozpočtové doklady. Při číslování těchto dokladů lze využít v souladu s vnitřními legislativními normami HMP následující možnosti:
¨	inkrementační řada;
¨	referentská řada s inkrementací;
¨	účelová řada s inkrementací.
Stejně jako v případě účetních dokladů se užívají měsíční řady čísel dokladů.
Druhy dokladu 6 a 9
Pomocné rozpočtové doklady, které nemají vliv na účetní výkazy řady FIN. Číslování dokladů je plně v kompetenci uživatele. Při číslování těchto dokladů lze využít následující možnosti:
¨	inkrementační řada;
¨	referentská řada s inkrementací;
¨	účelová řada s inkrementací.
Slovo “SU” - syntetický účet
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxx
Podle účtové osnovy vyhlašované pro daný typ účetní jednotky je tato hodnota základním povinným třídícím znakem podvojného účetnictví (viz. kap. 3.4). 
Slovo “AU” - analytický účet
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xx
Podrobnější třídění syntetického účtu, které je buď povinně stanovené metodikou nebo je uživateli povolena jakákoliv hodnota (viz. kap. 3.4).Slovo “ODPA” - oddíl, paragraf
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxxx
Oddíl a paragraf je hodnota funkčního třídění podle rozpočtové skladby (viz. kap. 3.5).
Slovo “POL” - položka
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxxx
Položka je hodnota druhového třídění podle rozpočtové skladby (viz. kap. 3.5 nebo majetková položka viz kap. 3.7). 
Slovo “ZP” - záznamová položka
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxx
Záznamová položka je slovem určeným k možnosti provést u rozpočtových a jiných určených účtů záznam podle opatření MF k rozpočtové skladbě. U jiných účtů může být používána pro jiné účely uživatelského třídění (viz. kap. 3.8).
Slovo “UZ” - účelový znak
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura: xxxxx
Účelový znak určuje zdroj krytí nebo účel vynaložených prostředků. Účelové znaky jsou rozděleny do následujících řad a seřazeny podle priority použití (od nejvyšší k nejnižší). “UZ” s nižší prioritou musí být vždy nahrazen “UZ” s vyšší prioritou pokud je již tento znám.
Tento princip musí být realizován, jak při účtování, tak i při rozpočtování a to opravou “UZ” s nižší prioritou, nachází-li se tento v otevřeném období, nebo pomocí opravného dokladu, je-li v uzavřeném období.

Účetní jednotky - rozpočtová forma hospodaření
Je-li uváděn závazný ”ORG” podle dalších pokynů této metodiky, v případě příjmů, výdajů a financování je zároveň povinnost uvádět v případech, kdy to přichází do úvahy, účelový znak “UZ”:
n	stanovený MHMP nebo MF ČR;
n	pokud jej k tomuto “ORG” MHMP stanoví.	

Účetní jednotky - příspěvkové organizace
n	je-li uváděn závazný ”ORG” podle dalších pokynů této metodiky, v případě účtování na "SU" 031, 041, 042, 051 a 052,  je zároveň povinnost uvádět účelový znak “UZ”, pokud jej stanoví zřizovatel.



Při stanovení účelových znaků hraje roli priorita účelu stanoveného vyšším rozpočtem nad prioritami rozpočtu nižšího.  Při tomto náhledu rozlišujeme následující možnosti:
¨	účelový znak stanovený MF ČR (nebo jiným resortem) v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky územním rozpočtům obecně (včetně jimi zřizovaných organizačních složek a příspěvkových organizací)
¨	účelový znak stanovený magistrátem v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky směrem k  městským částem  nebo zřizovaným příspěvkovým a podnikatelským subjektům 
¨	účelový znak stanovený městskými částmi v případě poskytnutí účelové dotace, transferu nebo půjčky jimi zřizovaným příspěvkovým nebo podnikatelským subjektům; dále také při rozpočtovém opatření zvyšujícím účelově určené výdaje u zřizované organizační složky 

V případě, že účelově poskytované prostředky nebudou vykázány v příjmech a výdajích pod stanovenými účelovými znaky, nebude jejich čerpání uznáno a bude požadováno jejich vrácení.


Základní pravidlo pro používání “UZ”
Základním pravidlem pro používání “UZ” je, že první dvě místa zleva určují základní odlišení účelů stanovených státním rozpočtem (jednotlivými resorty) od účelů stanovovaných v rámci kompetence územních rozpočtů.

Schematické znázornění:

yyxxx	účelové znaky stanovené jednotlivými resorty
¨	yy = číslo resortu (viz opatření k rozpočtové skladbě)
¨	xxx = číslo účelu stanovené v rámci resortu

00xxx	účelové znaky stanovené územními rozpočty
¨	00=vždy pevně stanovené nuly
¨	xxx= číslo účelu stanovené jednotlivými stupni územních rozpočtů

Používání “UZ” ve vztahu k účtovému rozvrhu

¨	hledisko peněžních příjmů a výdajů (používá se u účetních jednotek s rozpočtovou formou hospodaření, t.j. městských částí a organizačních složek)
¨	účelové znaky se zaznamenávají u účtů, které používají rozpočtovou skladbu a to jak u příjmových položek tak i u výdajových položek
¨	hledisko výdajů na pořízení nebo hledisko nákladů (používá se u příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů)
¨	účelové znaky se zaznamenávají u účtů pořízení nebo záloh na investiční majetek (účtová skupina 04 a 05)
¨	účelové znaky se zaznamenávají u účtů nákladových a výnosových (účtová třída 5 nebo 6)

Slovo “ORJ” - organizační jednotka (rozpočtový kompetent)
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxxx

Magistrát, městské části a organizační složky


Pro  uvedené účetní jednotky má ”ORJ” pro všechny účty s rozpočtovou skladbou následující
závazné struktury:
1) pro MHMP a jeho organizační složky :
	xxyy
	xx - Kapitola HMP - odpovídá sféře člena rady HMP 
	yy - Identifikační číslo zabezpečujícího odboru (útvaru) MHMP

2) pro  městské části a jejich organizační složky:
                    xxyy
	xx - Kapitola HMP - odpovídá sféře člena rady HMP
	yy - Identifikační číslo zabezpečujícího odboru (útvaru) městské části

Číselník “ORJ” je potřeba průběžně doplňovat. 



Slovo “ORG”
H DD CCCCCC SU  AU ODPA POL  ZP  UZ    ORJ  ORG          MD       Dal
h dd cccccc xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
Struktura:	xxxxxxxxxx

Magistrát, městské části a organizační složky

V případě příjmů, výdajů a financování
-            v příjmech u položek v podseskupení 222x a u položky 2119 (v případě proúčtování investice ve   
                           vlastní režii)
	-	ve výdajích u položek 5xxx, 6xxx
	-	ve financování u položek 8xxx s výjimkou položek 8115 a 8909)
Pro všechny účetní jednotky s rozpočtovou formou hospodaření HMP má ”ORG” následující závazné struktury:
1) MHMP a jeho organizační složky:
xxxxyyyyyy
xxxx    	- číslo akce podle centrálního číselníku akcí,
            	   nejedná-li se o centrální akci pak 0000
yyyyyy - pro potřebu ROZ MHMP, RO HMP jinak 000000

2) Městské části a jejich organizační šložky:
xxxxyyyyyy
xxxx    - číslo akce podle centrálního číselníku akcí,
              nejedná-li se o centrální akci pak 0000
yyyyyy - pro potřebu MČ (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku MČ), jinak 000000

Číselník “ORG” je potřeba průběžně doplňovat.

Centrální akce je evidována čtyřmístným číslem podle centrálního plánu, předpokládá se realizace delší než jedno účetní období a může mít jak investiční, tak neinvestiční rozpočet a plnění.
Správcem číselníku akcí je Magistrát hl.m. Prahy.

Příspěvkové organizace
V případě “SU” 031, 041, 042, 051 a 052 pro všechny PO HMP má “ORG” následující závazné struktury:
             1) pro PO řízené MHMP:
xxxxyyyyyy
xxxx    - číslo akce podle centrálního číselníku akcí,
              nejedná-li se o centrální akci pak 0000
	yyyyyy - pro potřebu ROZ MHMP, jinak 00000
2) pro PO řízené městskými částmi:
xxxxyyyyyy
xxxx    - číslo akce podle centrálního číselníku akcí,
              nejedná-li se o centrální akci pak 0000
yyyyyy - pro potřebu MČ (vlastní číslo akce podle vlastního číselníku MČ), jinak 000000


V případě účtování o nehmotné i hmotné centrální investici, na kterou je poskytována  pouze částečná dotace, je nutno pořízení těchto investic účtovat přes účty 041 a 042.	
Slovo je při pořizování automaticky vázáno na “SU”, “AU” a “ORJ”.

3.2	Centrální databáze údajů o investičních akcích (modul SRV)

Údaje o financování centrálních investičních akcí se získávají výhradně z dat rozpočtu a účetnictví jednotlivých účetních jednotek spadajících do okruhu působnosti HMP. 
Algoritmus získávání údajů o skutečnosti do databáze (datového skladu) modulu SRV (střednědobého rozpočtového výhledu):
V případě magistrátu, městských částí a organizačních složek vstupují všechny účty nesoucí rozpočtovou skladbu, u nichž současně existuje na prvních čtyřech místech zleva ve slově “ORG” hodnota různá od nuly
-	jsou to účty účtové skupiny 23x a účty 281, 951 (úvěry)
-	výdaje na akce se získávají ze všech položek rozpočtové skladby třídy 5xxx a 6xxx 
-	vratky výdajů v běžném roce – rovněž z třídy 5xxx a 6xxx
-	vratky dotací příspěvkovým organizacím při finančním vypořádání – se získávají ze seskupení seskupení položek 222x
-	z informativních důvodů je do datového skladu ukládán i údaj o položkách třídy 8xxx – financování (pokud obsahuje číslo investiční akce)

Pokud se výjimečně investice pořizuje ve vlastní režii, pak se podle metodiky účtování musí proúčtovat vždy do investičních výdajů na konkrétní položce třídy 6xxx a zároveň se zápisem na příjmové položce 2119. I v tomto případě musí být v prvních čtyřech znacích hodnoty “ORG” zleva uvedeno číslo centrálního číselníku akcí.

V případě příspěvkových organizací zřizovaných městem i městskými částmi vstupují účty, na kterých se účtuje o pořízení investičního majetku.
-	jsou to účty účtových skupin 03x, 04x, 05x, kde ve slově “ORG” první čtyři místa zleva označují centrální číslo investiční akce

3.3	Výstupy v sestavovém a výkazovém generátoru 
Kontrolní formáty: 
pro účetnictví:
-	kontrolní chod K1 - volba UZAKU051: Kontrolní chody účetnictví  HMP – kapitoly
pro rozpočet:
-	kontrolní chod K1 - volba UZAKR051: Kontrolní chody rozpočtu  HMP – kapitoly
-	menu ÚČETNICTVÍ-GENERÁTOR-VÝKAZY - volba UZAGU051: Účetní výkazy HMP - kontroly na správnost kapitol HMP
-	menu ROZPOČET-GENERÁTOR-VÝKAZY - volba UZAGR051: Rozpočtové výkazy HMP - kontroly na správnost kapitol HMP

Výše uvedené kontroly staví vedle sebe a porovnávají podle jednotlivých kapitol dva údaje. Z nápočtu jsou předem eliminovány konsolidované položky. Cílem sestav je zjistit chybné uvedení “ORJ” v rámci příslušného “ODPA”. Výkaz obsahuje:
-	sloupec s údaji  označenými jako “ORJ”=KKxx – sl.1 (znamená vždy konkrétní “ORJ” kap.01xx,02xx atd. výskyt u všech skupin “ODPA” v datech účetnictví (rozpočtu)
-	sloupec s údaji označenými jako “ORJ”=xxxx – sl. 2 (všechny “ODPA” definované metodikou pro danou kapitolu - bez ohledu na použitý “ORJ”)
-	sloupec rozdíl (sl.2 mínus sl.1)

Formáty rozborových sestav: 
Jsou v nabídce ROZBORY-GENERÁTOR-SESTAVY:
-	skupina sestav UCRSB040, 041, 042 (pro celou délku “ORG”)
-	skupina sestav UCRSB050, 051, 052 (pro první 4 čísla “ORG” zleva)
V rámci výše uvedených voleb pak jsou varianty pro celý “ORJ”, pro první dvě místa zleva a pro první dvě místa zprava “ORJ”.
Rozborové výkazy:
UJIGBZK1	Rozbor příjmů, výdajů a financování podle kapitol hl. města Prahy  - v Kč,hal.
UJIGBZK5	Rozbor příjmů, výdajů a financování podle kapitol hl. města Prahy  - v tis.Kč.
UJIGBZK3	Rozbor příjmů, výdajů a financování podle kapitol hl. města Prahy  - v tis.Kč  - EXCEL 
UJIGBZK9	Čtvrtletní rozbor př.,výd. a fin. podle rozp.kap. hl.města Prahy – v tis.Kč
UJIGBZKA	Čtvrtletní rozbor př.,výd. a fin. podle rozp.kap. hl.města Prahy – v tis.Kč - EXCEL

U výše uvedených formátů je nápočet prováděn již bez konsolidovaných položek a s pevnými maskami na “ORJ” (první dvě místa zleva) – tedy podle kapitol.






Rozdělení druhového a funkčního třídění rozpočtové skladby do kapitol stanovených hlavním městem Prahou
Rozpočtová skladba - třídění druhové  (položkové) 




Třída
Text
Kapitola






1
Daňové  příjmy (seskupení 11xx,15xx,17xx)
10

Pokud z povahy příjmů vyplyne bližší specifikace (seskup. 13xx)
01-10






2
Nedaňové příjmy - zařazení dle funkčního třídění
01-10






3
Kapitálové příjmy - zařazení dle funkčního třídění
01-10






4
Přijaté dotace - v rámci souhrnného dotač. vztahu (ze SR a rozp. HMP)
10

v ostatních případech dle zatřídění výdajů, na jejichž účel byly přijaty
01-10






5
Běžné výdaje – zařazení dle funkčního třídění
01-10






6
Kapitálové výdaje - zařazení dle funkčního třídění
01-10






8
Financování 
01-10

- v případě přijatých prostředků se zatřídí dle výdajů, na jejichž krytí byly přijaty


- v případě uhrazených splátek půjček a dluhopisů se zatřídí dle povahy výdaje,


  který byl v minulosti uskutečněn


- v případě tvorby rezervy je rozhodující účel, na který bude použita







Rozpočtová skladba -  třídění funkční 

Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




SKUPINA  1
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


10
Zemědělství a lesní hospodářství


101
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

1
1011
Udržování výrobního potenciálu zemědělství
02
2
1012
Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a potravinářství
02
3
1013
Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
02
4
1014
Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní veterinár. péče
02
5
1019
Zeměděl. a potravinář. činnost a rozvoj j.n.
02

102
Regulace zemědělské produkce a trhu

6
1021
Regulace trhu s produkty rostlinné výroby
02
7
1022
Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostl. výr.
02
8
1023
Regulace trhu s produkty živočišné výroby
02
9
1024
Regulace trhu s výrobky vzniklými zprac.produktů živočišné výr.
02
10
1029
Záležitosti regulace zemědělské produkce a zemědělského trhu j.n.
02

103
Lesní hospodářství

11
1031
Pěstební činnost
02
12
1032
Podpora ostatních produkčních činností
02
13
1036
Správa v lesním hospodářství
02
14
1037
Celospolečenské funkce lesů
02
15
1039
Záležitosti lesního hospodářství j. n.
02

106
Správa v zemědělství

16
1061
Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství

17
1062
Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství

18
1063
Správa zemědělského majetku
02
19
1069
Ostatní správa v zemědělství
02

108
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj

20
1081
Zemědělský výzkum a vývoj
02
21
1082
Lesnický výzkum
02

109
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

22
1091
Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hosp.
02
23
1099
Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.
02





SKUPINA 2
PRUMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ


21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby


211
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

24
2111
Těžba uhlí
01
25
2112
Těžba rud
01
26
2113
Těžba uranu
01
27
2114
Jaderná energetika
01
28
2115
Programy zateplování a úspor energie
01
29
2119
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j. n.
01

212
Ostatní odvět. a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

30
2121
Stavebnictví
01
31
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
01
32
2129
Odvětvové a oborové programy j. n. 
01

213
Zahraniční obchod

33
2131
Přímá podpora exportu

34
2139
Záležitosti zahraničního obchodu j. n.





Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




214
Vnitřní obchod, služby a turismus

35
2140
Vnitřní obchod, služby a turismus
06

216
Správa v odvětví energetiky, prům., staveb., obchodu a služeb

36
2161
Činnost ústř.org.st.správy v odvětví ener.,prům.,staveb.,obch.a služeb

37
2162
Činnost ostat. orgánů st. správy v prům.,staveb.,obchodu a službách

38
2169
Ostatní správa v prům., staveb.,obchodu a službách
01

218
Výzkum a vývoj v průmyslu, staveb., obchodu a službách

39
2180
Výzkum a vývoj v průmyslu, staveb., obchodu a službách
01

219
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

40
2191
Mezinár. spolupráce v prům.,staveb.,obchodu a službách
01
41
2199
Záležitosti prům.,staveb.,obchodu a služeb j. n.
01

22
Doprava


221
Pozemní komunikace

42
2211
Dálnice
03
43
2212
Silnice
03
44
2219
Záležitosti pozemních komunikací j.n.
03

222
Silniční doprava

45
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
03
46
2222
Kontrola technické způsobilosti vozidel
03
47
2229
Záležitosti v silniční dopravě j.n.
03

223
Vnitrozemská plavba

48
2231
Vodní cesty
03
49
2232
Provoz vnitrozemské plavby
03
50
2239
Záležitosti vnitrozemské plavby j.n.
03

224
Železniční doprava

51
2241
Železniční dráhy
03
52
2242
Provoz veřejné železniční dopravy
03
53
2243
Drážní vozidla
03
54
2249
Záležitosti železniční dopravy j.n.
03

225
Civilní letecká doprava

55
2251
Letiště

56
2252
Zabezpečení letového provozu

57
2253
Provoz civilní letecké dopravy

58
2259
Záležitosti civilní letecké dopravy j.n.


226
Správa v dopravě

59
2261
Činnost ústř. orgánů st. správy v dopravě

60
2262
Činnost ost. orgánů st. správy v dopravě

61
2269
Ostatní správa v dopravě
03

227
Doprava ostatních drah

62
2271
Ostatní dráhy
03
63
2272
Provoz ostatních drah
03
64
2279
Záležitosti ostatních drah j. n.
03

228
Výzkum v dopravě

65
2280
Výzkum a vývoj v dopravě
03

229
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě

66
2291
Mezinárodní spolupráce v dopravě
03
67
2299
Záležitosti v dopravě j.n.
03

23
Vodní hospodářství





Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




231
Pitná voda

68
2310
Pitná voda
02

232
Odvádění a čistění odpadních vod

69
2321
Odvádění a čistění odpadních vod a nákládání s kaly
02
70
2322
Prevence znečišťování vody
02
71
2329
Odvádění a čištění odpadních vod j.n.
02

233
Vodní toky a vodohospodářská díla

72
2331
Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků
02
73
2332
Vodní díla na vodohosp. významných a vodárenských tocích
02
74
2333
Úpravy drobných vodních toků
02
75
2334
Revitalizace říčních systémů
02
76
2339
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n.
02

234
Voda v zemědělské krajině

77
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
02
78
2342
Protierozní ochrana
02
79
2349
Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.
02

236
Správa ve vodním hospodářství

80
2361
Činnost ústř. orgánů st. správy ve vodním hospodářství

81
2362
Činnost ostat. orgánů st. správy ve vodním hospodářství

82
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
02

238
Vodohospodářský výzkum a vývoj

83
2380
Vodohospodářský výzkum a vývoj
02

239
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

84
2391
Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
02
85
2399
Záležitosti vodního hospodářství j.n.
02

24
Spoje


241
Činnost spojů

86
2411
Záležitosti pošt
08
87
2412
Záležitosti telekomunikací
08
88
2413
Záležitosti radiokomunikací
08
89
2419
Záležitosti spojů j.n.
08

246
Správa ve spojích
08
90
2461
Činnost ústř. orgánů st. správy ve spojích

91
2462
Činnost ostat. orgánů st. správy ve spojích

92
2469
Ostatní správa ve spojích
08

248
Výzkum a vývoj ve spojích

93
2480
Výzkum a vývoj ve spojích
08

249
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích

94
2491
Mezinárodní spolupráce ve spojích
08
95
2499
Záležitosti spojů j. n. 
08

25
Všeobecné hosp. záležitosti a ost. ekonomické  funkce


251
Programy podpory podnikání

96
2510
Programy  podpory podnikání
08

252
Všeobecné pracovní záležitosti

97
2521
Bezpečnost práce

98
2529
Všeobecné pracovní záležitosti j.n.


253
Všeobecné finanční záležitosti

99
2531
Centrální banka a měna

100
2539
Všeobecné finanční záležitosti j.n.




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




254
Všeobecné hospodářské služby

101
2541
Geologie
08
102
2542
Meteorologie
08
103
2549
Všeobecné hospodářské služby j. n. 
08

256
Všeobecná hospodářská správa

104
2561
Činnost ústředních orgánů st. správy v oblasti hospodářství

105
2562
Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti normalizace, ...

106
2563
Činnost ost. orgánů st. správy v zeměměřičství a katastru

107
2564
Správa národního majetku
10
108
2565
Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti bezpečnosti práce

109
2569
Všeobecná hospodářská správa j.n.
08

258
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hosp. záležitostí

110
2580
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hosp. záležitostí
08

259
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje

111
2590
Mezinárodní spolupráce ve všeobec. hosp. záležitostech
08





SKUPINA 3
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO


31 a 32
Vzdělávání


311
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

112
3111
Předškolní zařízení
04
113
3112
Speciální předškolní zařízení
04
114
3113
Základní školy
04
115
3114
Speciální základní školy
04
116
3115
Internátní speciální mateřské školy
04
117
3116
Internátní speciální základní školy
04
118
3119
Záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání j.n.
04

312
Školy zajišťující střední vzdělávání

119
3121
Gymnázia
04
120
3122
Střední odborné školy
04
121
3123
Střední odborná učiliště a učiliště
04
122
3124
Speciální střední školy
04
123
3125
Speciální střední odborná učiliště a učiliště 
04
124
3126
Internátní speciální střední školy
04
125
3127
Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště
04
126
3128
Sportovní školy - gymnázia
04
127
3129
Zařízení středního vzdělávání j.n.
04

313
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

128
3131
Výchovná zařízení pro děti a mládež
04
129
3132
Diagnostické ústavy pro děti a mládež
04
130
3139
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.
04

314
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

131
3141
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
04
132
3142
Školní stravování při středním vzdělávání 
04
133
3143
Školní družiny a kluby
04
134
3144
Školy v přírodě
04
135
3145
Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
04
136
3146
Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
04
137
3147
Školní hospodářství, školní statky, školní polesí stř. škol
04
138
3149
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže j.n.
04




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




315
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání

139
3150
Vyšší odborné školy
04

321
Zařízení vysokoškolského vzdělávání

140
3211
Činnost vysokých škol

141
3212
Výzkum a vývoj na vysokých školách


322
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním

142
3221
Vysokoškolské koleje a menzy

143
3222
Školní zemědělské a lesní podniky vysokoškolských institucí

144
3229
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním j.n.


323
Zájmové studium

145
3231
Základní umělecké školy
04
146
3239
Záležitosti zájmového studia j.n.
04

326
Správa ve vzdělávání 

147
3261
Činnost ústř. orgánu st. správy ve vzdělávání

148
3262
Činnost ost. orgánů st. správy ve vzdělávání
04
149
3269
Ostatní správa ve vzdělávání a j.n.
04

328
Výzkum školství a vzdělávání

150
3280
Výzkum školství a vzdělávání
04

329
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

151
3291
Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
04
152
3299
Záležitosti vzdělávání  j.n.
04

33
Kultura, církve a sdělovací prostředky


331
Kultura 

153
3311
Divadelní činnost
06
154
3312
Činnost uměleckých souborů
06
155
3313
Filmová tvorba, distribuce,kina a shromažďování audiovizuál.archiválií
06
156
3314
Činnosti knihovnické
06
157
3315
Činnosti muzeí a galerií
06
158
3316
Podpora činností na vydávání lit., hudeb.,výtvar. a audiovizuál. děl 
06
159
3317
Výstavní činnosti v kultuře
06
160
3319
Záležitosti kultury j.n.
06

332
Ochrana památek a péče o kultur. dědictví a národ. a histor. povědomí

161
3321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
06
162
3322
Zachování a obnova kulturních památek
06
163
3324
Výkup předmětu kulturní hodnoty
06
164
3325
Pražský hrad
06
165
3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a histor.povědomí
06
166
3329
Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.
06

333
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

167
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
06

334
Sdělovací prostředky

168
3341
Rozhlas a televize
06
169
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
06

336
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků

170
3361
Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti kultury a církví

171
3362
Činnosti ost. orgánu st. správy v oblasti kultury a církví

172
3369
Ost. správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků
06

338
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělov. prostředků

173
3380
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
06



Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




339
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků

174
3391
Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích
06
175
3392
Zájmová činnost v kultuře
06
176
3399
Záležitosti kultury, církví a sdělovacíh prostředků j.n.
06

34
Tělovýchova a zájmová činnost


341
Tělovýchova  

177
3411
Státní sportovní reprezentace

178
3419
Tělovýchovná činnost j.n.
06

342
Zájmová činnost a rekreace

179
3421
Využití volného času dětí a mládeže
04
180
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
05

348
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace

181
3480
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
06

35
Zdravotnictví


351
Ambulantní péče 

182
3511
Všeobecná ambulantní péče
05
183
3512
Stomatologická péče
05
184
3513
Lékařská služba první pomoci
05
185
3514
Transfúzní služba
05
186
3519
Ambulantní péče j.n.
05

352
Ústavní péče

187
3521
Fakultní nemocnice
05
188
3522
Ostatní nemocnice
05
189
3523
Odborné léčebné ústavy
05
190
3526
Lázeňské léčebny,ozdravovny, sanatoria
05
191
3529
Ústavní péče j.n.
05

353
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

192
3531
Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
05
193
3532
Lékárenská služba
05
194
3533
Zdravotnická záchranná služba 
05
195
3539
Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.
05

354
Zdravotnické programy

196
3541
Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami
05
197
3542
Prevence HIV / AIDS
05
198
3543
Programy pomoci zdravotně postižených
05
199
3549
Speciální zdravotnické programy a péče j.n.
05

356
Správa ve zdravotnictví

200
3561
Činnost ústř. orgánu st. správy ve zdravotnictví

201
3562
Činnost ost. orgánů st. správy ve zdravotnictví

202
3569
Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
05

358
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví

203
3581
Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
05
204
3589
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.
05

359
Ostatní činnost ve zdravotnictví

205
3591
Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
05
206
3592
Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
05
207
3599
Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.
05

36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj





Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




361
Programy rozvoje bydlení a bytové výstavby

208
3611
Programy podpory individuální bytové výstavby
01
209
3612
Bytové hospodářství
08
210
3619
Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j.n.
01

363
Komunální služby a územní rozvoj

211
3631
Veřejné osvětlení
08
212
3632
Pohřebnictví
08
213
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 
02
214
3634
Lokální zásobování teplem
01
215
3635
Územní plánování
01
216
3639
Komunální služby a územní rozvoj  j.n.
08

366
Správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje

217
3661
Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti bydlení, kom. služeb a ...

218
3662
Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti bydlení, kom. služeb a ...

219
3669
Ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje j.n.
01

368
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje

220
3680
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje
01

369
Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje

221
3691
Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje
01
222
3699
Záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje j.n.
01

37
Ochrana životního prostředí 


371
Ochrana ovzduší

223
3711
Odstraňování tuhých emisí
02
224
3712
Odstraňování plynných emisí
02
225
3713
Změny technologií vytápění
02
226
3714
Opatření ke sniž. produkce skleník.plynů a plynů poškoz.oz.vrstvu
02
227
3715
Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
02
228
3716
Monitoring ochrany ovzduší
02
229
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.
02

372
Náklady s odpady

230
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
02
231
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
02
232
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
02
233
3724
Využití  a zneškodňování nebezpečných odpadů
02
234
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
02
235
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
02
236
3727
Prevence vniku odpadů
02
237
3728
Monitoring nakládání s odpady
02
238
3729
Ostatní nakládání s odpady j.n.
02

373
Ochrana půdy a podzemní vody

239
3731
Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infikacím
02
240
3732
Dekontaminace půd a čištění spodní vody
02
241
3733
Monitoring půdy a podzemní vody
02
242
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.
02

374
Ochrana přírody a krajiny 

243
3741
Ochrana druhů a stanovišť
02
244
3742
Chráněné části přírody
02
245
3743
Rekultivace půdy v důsledku těžeb. a důlní čin., po skládkách odpadů
02
246
3744
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
02
247
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
02
248
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.
02




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




375
Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí

249
3751
Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení
02
250
3752
Protiradonová opatření
08
251
3753
Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů
02
252
3759
Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j.n.
02

376
Správa v ochraně životního prostředí

253
3761
Činnosti ústř. orgánu st. správy v ochraně živ. prostředí

254
3762
Činnost ost. orgánů st. správy v ochraně živ. prostředí

255
3769
Ostatní správa v ochraně živ. prostředí
02

378
Výzkum životního prostředí

256
3780
Výzkum životního prostředí
02

379
Ostatní činnosti v životním prostředí

257
3791
Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
02
258
3792
Ekologická výchova a osvěta
02
259
3793
Ekologické programy  v dopravě
02
260
3799
Ekologické záležitosti a programy j.n.
02

38
Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný


380
Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný

261
3801
Akademie věd

262
3802
Grantová agentura 
04
263
3809
Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný j.n.
04





SKUPINA 4
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI


41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení


411
Dávky důchodového pojištění

264
4111
Starobní důchody

265
4112
Invalidní důchody plné

266
4113
Invalidní důchody částečné

267
4114
Vdovské důchody

268
4115
Vdovecké důchody

269
4116
Sirotčí důchody

270
4119
Dávky důchodového pojištění j.n.


412
Dávky nemocenského pojištění

271
4121
Nemocenské

272
4122
Podpora při ošetřování člena rodiny

273
4123
Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství

274
4124
Peněžitá pomoc v mateřství

275
4129
Dávky nemocenského pojištění j.n.


413 a 414
Dávky st. sociál. podpory a příspěvek na úhradu nákl. bydlení

276
4131
Přídavek na dítě

277
4132
Sociální příplatek

278
4133
Porodné

279
4134
Rodičovský příspěvek 

280
4135
Zaopatřovací příspěvek

281
4136
Dávky pěstounské péče

282
4137
Příspěvek na dopravu

283
4138
Pohřebné

284
4141
Příspěvek na bydlení

285
4142
Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen energie

286
4143
Příspěvek na nájemné

287
4149
Dávky st. sociál. podpory j.n.




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




415
Zvláštní soc. dávky příslušníků ozbroj. sil při skončení služeb. poměru

288
4150
Zvláštní sociál. dávky příslušníků ozbroj. sil při skončení služeb. poměru


417
Dávky sociální pomoci

289
4171
Příspěvek na živobytí
05
290
4172
Finanční výpomoc
05
291
4173
Zvýšení důchodu pro bezmocnost
05
292
4179
Dávky sociální pomoci j.n.
05

418
Dávky zdravotně postiženým občanům

293
4180
Dávky zdravotně postiženým občanům
05

419
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

294
4191
Státní příspěvky na důchodové připojištění
05
295
4192
Úrokové příspěvky  mladým manželstvím
05
296
4193
Dávky a odškodnění váleč. veteránům a perzekuovaným osobám
05
297
4199
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n
05

42
Politika zaměstnanosti


421
Pasivní politika zaměstnanosti

298
4210
Pasivní politika zaměstnanosti
05

422
Aktivní politika zaměstnanosti

299
4221
Rekvalifikace
05
300
4222
Veřejně prospěšné práce
05
301
4223
Účelná pracovní místa
05
302
4224
Odborná praxe absolventů
05
303
4225
Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
05
304
4226
Ostatní programy podpory zaměstanosti
05
305
4229
Aktivní politika zaměstnanosti j.n.
05

428
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti

306
4280
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
05

43
Soc. péče a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení


431
Sociál. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům

307
4311
Sociální ústavy pro dospělé
05
308
4312
Domovy - penizony pro důchodce a zdrav. postižené občany
05
309
4313
Sociál. ústavy pro zdrav. postiž. mládež včetně diagnostic. ústavů
05
310
4314
Pečovatelská služba
05
311
4315
Sociální hospitalizace
05
312
4316
Domovy důchodců
05
313
4319
Sociál.péče a pomoc starým a zdrav. postiženým (kromě ústavní) j.n.
05

432
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

314
4321
Kojenecké ústavy
05
315
4322
Ústavy péče pro mládež 
05
316
4323
Sociál. pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)
05
317
4329
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.
05

433
Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám

318
4331
Dětské jesle
05
319
4332
Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
05
320
4333
Domovy - penziony pro matky s dětmi
05
321
4339
Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.
05




Poř.
Odd.§
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Kapitola
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434
Ostatní sociál. péče a pomoc

322
4341
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsob.
05
323
4342
Sociál. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
05
324
4343
Soc. pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
05
325
4344
Sociální poradenství
05
326
4345
Centra sociální pomoci 
05
327
4346
Zvláštní zařízení sociální pomoci
05
328
4347
Zařízení sociální pomoci pro přežití
05
329
4349
Sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva j.n.
05

436
Správa v sociál. zabezpečení a politice v zaměstnanosti

330
4361
Činnost ústř. org.st. správy v soc.zabezpeč. a politice zaměstnanosti

331
4362
Činnost ost. orgánů st. správy v sociálním zabezpečení

332
4363
Ostatní orgány st. správy v oblasti politiky zaměstnanosti

333
4369
Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti j.n.


438
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

334
4380
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
05

439
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje

335
4391
Mezinárod. spolupráce v soc. zabezpeč. a programech zaměstnan.
05
336
4399
Záležitosti sociál. věcí a politky zaměstnanosti j.n.
05





SKUPINA 5
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA


51
Obrana


511
Vojenská obrana

337
5110
Armáda


516
Státní správa ve vojenské obraně

338
5161
Činnost ústř. orgánu st. správy ve vojenské obraně

339
5162
Činnost ostat. orgánů st. správy ve vojenské obraně

340
5169
Ostatní správa ve vojenské obraně j.n.


517
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

341
5171
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

342
5179
Činnost pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil j.n.


518
Výzkum a vývoj v oblasti obrany

343
5180
Výzkum a vývoj v oblasti obrany


519
Ostatní záležitosti obrany

344
5191
Mezinárodní spolupráce v obraně
07
345
5199
Záležitosti obrany j.n.
07

52
Civilní nouzové plánování


521
Civilní ochrana 

346
5211
Civilní ochrana - vojenská část
07
347
5212
Civilní ochrana - nevojenská část
07
348
5219
Záležitosti civilní ochrany j. n.                 
07

522
Hospodářská opatření pro krizové stavy

349
5220
Hospodářská opatření pro krizové stavy
07

526
Státní správa v oblasti civilního nouzového plánování

350
5261
Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti civil. nouzového plánování

351
5262
Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti civil. nouzového plánování

352
5269
Ostatní správa v oblasti civil. nouzového plánování
07




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo




528
Výzkum a vývoj v oblasti civil. nouzového plánování

353
5281
Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
07
354
5289
Výzkum a vývoj v oblasti civil. nouzového plánování j.n.
07

529
Ostatní záležitosti civil. nouzového plánování

355
5291
Mezinárodní spolupráce v civil. nouzovém plánování
07
356
5292
Poskytnutí vzájemné zahr. pomoci podle mezinár. smluv
07
357
5299
Záležitosti civil. nouzového plánování j.n.
07

53
Bezpečnost a veřejný pořádek 


531
Bezpečnost a veřejný pořádek 

358
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek 
07
359
5316
Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti bezpečnosti a ...
07
360
5319
Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.
07

538
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku

361
5380
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
07

539
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku

362
5391
Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veř. pořádku
07
363
5399
Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.
07

54
Právní ochrana 


541
Ústavní soudnictví

364
5410
Ústavní soud České republiky


542
Soudnictví

365
5420
Soudy


543
Státní zastupitelství

366
5430
Státní zastupitelství


544
Vězeňství

367
5441
Činnost Generálního ředitelství Vězeňské služby a věznic

368
5442
Ostatní správa ve vězeňství

369
5449
Záležitosti vězeňství j.n.


546
Správa v oblasti právní ochrany

370
5461
Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti právní ochrany 

371
5462
Činnost ost. orgánů st. správy v oblasti právní ochrany

372
5469
Ostatní správa v oblasti právní ochrany


548
Výzkum v oblasti právní ochrany

373
5480
Výzkum v oblasti právní ochrany


549
Ostatní záležitosti právní ochrany

374
5491
Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany

375
5499
Záležitosti právní  ochrany j.n.


55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém


551
Požární ochrana

376
5511
Požární ochrana - profesionální část
07
377
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
07
378
5517
Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
07
379
5519
Záležitosti požární ochrany j.n.
07

552
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému

380
5521
Operační a informační střediska integr. záchran. systému
07
381
5522
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
07
382
5529
Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému j.n.
07

556
Státní správa v požární ochraně a intergr. záchran. systému

383
5561
Činnost ústř. orgánu st. správy  v  požární ochraně

384
5562
Činnost ústř. orgánů st. správy v integrovaném záchr. systému

385
5563
Činnost ost. orgánů st. správy v integr. záchran. systému
07

558
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integr. záchr. systému

386
5580
Výzkum a vývoj v  požární ochraně a integr. záchr. systému 
07

559
Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchran. systému

387
5591
Mezinárodní spolupráce v oblasti požár. ochrany a integr. záchr. sys.
07
388
5592
Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
07
389
5599
Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchran. systému j.n.
07




Poř.
Odd.§
Text
Kapitola
číslo








SKUPINA 6 
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY


61
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany


611
Zastupitelské orgány

390
6111
Parlament

391
6112
Místní zastupitelské orgány
09
392
6113
Regionální zastupitelské orgány
09
393
6114
Volby do Parlamentu ČR
09
394
6115
Volby do územních zastupitelských sborů
09

612
Kancelář prezidenta republiky

395
6120
Kancelář prezidenta republiky


613
Nejvyšší kontrolní úřad

396
6130
Nejvyšší kontrolní úřad


614
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)

397
6141
Ústř. orgány vnitřní st. správy a jejich dislokovaná pracoviště

398
6142
Finanční správa

399
6143
Celní správa

400
6149
Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.


615
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)

401
6151
Činnost ústř. orgánu st. správy v zahraniční službě

402
6152
Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí

403
6153
Účast v mezinárodních vládních organizacích j.n.

404
6159
Zahraniční služba a záležitosti j.n.


617
Regionální a místní správa

405
6171
Činnost místní správy
09
406
6172
Činnost regionální správy
09

618
Výzkum ve státní správě a samosprávě

407
6180
Výzkum ve státní správě a samosprávě
09

619
Politické strany a hnutí

408
6190
Politické strany a hnutí
09

62
Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)


621
Ostatní veřejné služby

409
6211
Archivní činnost
09
410
6219
Ostatní veřejné služby j.n.
09

622
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

411
6221
Humanitární zahraniční pomoc
05
412
6222
Rozvojová zahraniční pomoc
09
413
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
09
414
6229
Zahraniční pomoc j.n.
09

63
Finanční operace


631
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

415
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10

632
Pojištění funkčně nespecifikované

416
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
10

633
Převody vlastním fondům  v rozpočtech územní úrovně

417
6330
Převody vlastním fondům  v rozpočtech územní úrovně
10

639
Ostatní finanční operace

418
6391
Soudní a mimosoudní rehabilitace
10
419
6399
Finanční operace j.n.
10

64
Ostatní činnosti


640
Ostatní činnosti 

420
6401
Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
10
421
6409
Ostatní činnosti j.n.
10

j.n.	jinde nespecifikované
Podbarvené ODPA se v působnosti hlavního města Prahy nepoužívají.
3.4. Závazné a doporučené analytiky pro uživatele programu UCR® 


Používání položek třídy 8xxx rozpočtové skladby
Položky třídy 8 je povoleno používat pouze na účtech 231 (ZBÚ) a na účtech 236 (účelové fondy, FRR) a 237 jen u rozpočtu.
Položky 8115, 8125, 8215 a 8225 jsou vypočítávány algoritmem a není je tedy povoleno zadávat v účetnictví ručně. Výjimkou je rozpočet, kde tyto položky hrají úlohu při zapojování přebytku minulých ročních období do hospodaření nového roku.
Účet 218 40 nese rozpočtovou skladbu (část položek třídy 8xxx pro zachycení změny stavu půjček k přímo čerpanému úvěru).
Položka 8909 (vyrovnávací), se váže pouze  k účtům: 231, 232, 233, 234, 235 a nesmí v úhrnu vykazovat zůstatek.
Poskytování přechodných výpomocí
Přechodné výpomoci (půjčky) jakýmkoliv subjektům nebo občanům je povoleno poskytovat jen z účtu 231 nebo 236. Důvodem je, že tyto výdaje nejsou konečnými výdaji a nesmí být zahrnuty do regulace prováděné k výdajovým účtům.
Zásady pro používání účtů v případě, kdy existuje samostatný příjmový a výdajový účet
Pro inkaso příjmů, kde nelze předepisovat pohledávku, je využíván základní běžný účet. Ostatní příjmy jsou inkasovány na příjmový účet. Přímo ze ZBÚ jsou hrazeny dotace a příspěvky pro OS, MČ, PO a ostatní subjekty. Zásadně jde o výdaje které se neúčtují do nákladů v účtové tř. 4, ale na účty 213 a 214. Tímto způsobem objemově největší část příjmů a výdajů prochází pouze základním běžným účtem a nedochází ke zbytečným převodům mezi účty prostřednictvím konsolidovaných položek.
Vztahy mezi základním běžným účtem a příjmovým a vkladovým výdajovým účtem
Zásadně jsou prostředky na vkladový výdajový účet převáděny  ze základního běžného účtu. 
Z příjmového účtu se inkasované příjmy převádějí pouze na ZBÚ.
Převody z účtů nemajících charakter rozpočtových účtů i z účtů rozpočtu, které není nutno předepisovat, se mohou provádět přímo na ZBÚ. 
Na vkladovém výdajovém účtu nemohou být zachycovány žádné rozpočtové příjmy s výjimkou přijetí dotace ze ZBÚ zřizovatele. Pokud je připsán na výdajový účet omylem příjem patřící na příjmovou položku rozpočtové skladby, pak se jeho přijetí považuje za mylnou platbu.

Používání základního běžného účtu bez příjmového a vkladového výdajového účtu
U městských částí,  které používají k financování všech příjmů a výdajů pouze ZBÚ, je tento běžný účet rozdělen na tři skupiny účetních operací. V zásadě způsobem jako když jsou odděleny příjmové a výdajové účty. Rozdělení na analytiky 1x, 2x a 3x umožňuje oddělovat od sebe platby přijaté či vydané, ke kterým se již při jejich realizaci účtují jiné účty.
K analytice 1x se účtují přímo jako protiúčet účty 217, 218, účty účtové skupiny 27x atd. (které se nezahrnují do zůstatku účtů 217, 218).
K analytice 2x, která slouží k zachycování především běžných příjmů, se použijí protiúčty 215, případně účty třídy 3. Regulace příjmů k této analytice se  zaúčtuje 1x měsíčně (nemusí být účtována s každým účetním případem).
K analytice 3x, která slouží k zachycování především kapitálových a neinvestičních výdajů, se jako protiúčty používají různé účty  např. třídy 0, 1 a 4 atd. Regulace výdajů k této analytice se zaúčtuje nejméně 1 x měsíčně.
Používání účelových fondů (FRR)
Účelové fondy MČ a MHMP se používají v zásadě prostřednictvím rozpočtu. Přímo lze účtovat ve výdajích o poskytnutých půjčkách, bankovních poplatcích, omylných platbách a převodech na rozpočtové účty prostřednictvím konsolidovaných položek. V příjmech o splátkách poskytnutých půjček, úrocích, darech, nahodilých příjmech, převodech z rozpočtových účtů prostřednictvím konsolidovaných položek a převodech z finančního vypořádání mezi MČ a městem.

Finanční vypořádání
Finanční vypořádání mezi HMP a MČ se uskutečňují prostřednictvím příjmové položky 2221.
Účty 217 a 218 zachycují příjmy a výdaje uskutečněné v průběhu roku. Zůstatky těchto účtů se při roční účetní závěrce zúčtují na účet 933, který tak vyjadřuje účetní (na rozdíl od rozpočtového) výsledek hospodaření. Ten se liší od salda příjmů a výdajů uváděného ve výkazech o plnění rozpočtu v tom, že obsahuje výsledky  hospodaření v úhrnu za minulé roky i rok běžný. 
Na účtě 933 se během roku neúčtuje. Převod do FRR je účtován přes účty 217 nebo 218. V tomto případě pak účet 933 v průběhu běžného roku představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v předchozích letech. 


Účtování na účtech 217 a 218
Na účty 217 a 218 se zásadně nepromítají půjčky poskytnuté nebo přijaté a ani splátky půjček. Rovněž   případné cizí platby nejsou zahrnovány do výsledku hospodaření a jsou zachycovány na účtech závazků nebo pohledávek. Výjimku mohou tvořit cizí platby na příjmovém nebo vkladovém výdajovém účtu, které se musí zúčtovat při regulaci na účtech 217 nebo 218.


Všechny syntetické účty jsou celostátně závazné a jsou definovány v ”Účtové osnově a postupech účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce”, vydané FMF pod čj. V/20 530/1992 ze dne 30.7.1992 včetně všech pozdějších změn a doplňků.
Analytické účty označené jako “závěrečný zápis” nebo “počáteční stav” jsou používány při generování dat v automatizovaném zpracování roční závěrky (závěrečné zápisy, uzavření účetních knih a otevření účetních knih). Uživatel programu UCR® je nesmí používat k běžným účetním zápisům v průběhu účetního období.
Pro účtovou třídu 5 a 6 (náklady a výnosy) jsou ponechány dosud platné analytiky, které byly stanoveny již k 1. 1. 1993. Jsou stanoveny s ohledem na generování výkazu zisku a ztráty (pro členění výkazu podle jednotlivých řádků, na hlavní a vedlejší činnost u příspěvkových organizací a pro zdaňovanou činnost MHMP a měst. částí). Rovněž v nákladech a výnosech nelze používat analytiky vyčleněné pro závěrečné zápisy pro běžné účetní případy.
Zvláštní chování mají z hlediska ROZVAHY účty 336, 341, 342, 343, 345, které mohou být ve výkazu ROZVAHA obsaženy na straně AKTIV i PASIV (jako tzv. “plovoucí účty”). Algoritmus tvorby výkazu zjistí u těchto účtů jejich stav k rozvahovému období (rozdíl stran "MD" a "DAL" za syntetický účet úhrnem). Je-li aktuální obrat strany "MD" za celý syntetický účet větší než aktuální obrat strany "DAL", je hodnota umístěna do AKTIV. V opačném případě je umístěna v absolutní hodnotě do PASIV.

LEGENDA k přehledu účtů
“1x”	“masková analytika” - takto označená analytika znamená, že uživateli doporučujeme nebo závazně nařizujeme určitý interval v analytickém členění
“xx”	“masková analytika” - takto označená analytika znamená, že ponecháváme na uživateli rozhodování o číslování analytik
“..”	takto dvěma tečkami označená analytika vyjadřuje, že uživatel může zvolit u daného účtu jen analytiku, která je stanovena závazně.
“Z”	takto jsou označeny účty, případně jejich analytiky (maskové analytiky), které jsou závazně stanoveny a uživatel nesmí žádné jiné použít
“D”	takto jsou označeny analytiky, které jsou uživateli  doporučovány a nedodržení jejich členění nemá vliv na správnost výsledků zpracování výkazů a dodávaných doplňkových formátů
Označení “rozpočtový reprezentant” je vyhlášená analytika, která umožňuje uživatelům sjednotit pořizování rozpočtu (návrhu, schváleného rozpočtu i úprav rozpočtu) na jediného “zástupce” všech analytik rozpočtových účtů. Konfigurací programu i speciálními formáty je zabezpečeno přiřazení hodnot rozpočtu ke stejným  hodnotám účetnictví, i když je účetnictví pořizováno na více odlišných analytikách.

Analytiky s názvem “rozpočtový reprezentant” nesmí být používány k pořizování účetnictví. Slouží výhradně pro potřeby rozpočtu.


Účtová třída 0 - Investiční majetek
U majetkových účtů účtových skupin 01x, 02x, 03x, 04x a 06x se ve smyslu opatření Ministerstva financí ČR čj. 111/742 00/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě (včetně pozdějších novel) uvádí záznamová položka ve slově “ZP” v případě, že je proveden transfer popisovaný v opatření. Hodnota “ZP” je algoritmem pro roční závěrku nulována.	
 Pro účty účtových skupin 01x, 02x, 03x je ve slově “POL” nutno po používat číselník pohybů investičního majetku. Číselník s komentářem je uveden ve zvláštní kapitole této metodiky (viz kap. 3.7).	
V hodnotě “ORJ” mohou uživatelé zadávat inventární úseky podle správců majetku, případně referát (odbor, zařízení). V hodnotě “ORG” je rezerva pro další potřebné třídění.
Účtová skupina 01 - Nehmotný investiční majetek
Z	012		Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
		xx	další analytické třídění
Z	013		Software
		xx	další analytické třídění
Z	014		Ocenitelná práva
		xx	další analytické členění
Z	018		Drobný nehmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Z	019		Ostatní nehmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 02 - Hmotný investiční majetek
Z	021		Budovy, haly a stavby
		xx	další analytické členění
Z	022		Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
		xx	další analytické členění
Z	025		Pěstitelské celky trvalých porostů
		xx	další analytické členění
Z	026		Základní stádo a tažná zvířata
		xx	další analytické členění
Z	028		Drobný hmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Z	029		Ostatní hmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 03 - Pozemky
Z	031		Pozemky
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 04 - Pořízení nehmotných a hmotných investic
Z	041		Pořízení nehmotných investic
		xx	další analytické členění
Z	042		Pořízení hmotných investic
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek
Z	051		Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Z	052		Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
		xx	další analytické členění
Pokud účetní jednotky potřebuje sledovat výdaje na investiční akce podle účelového členění použijí slovo "UZ" při pořízení investic v účtových skupinách 04 a 05.

Účtová skupina 06 - Finanční investice
Z	061		Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem
		xx	další analytické členění
Z	062		Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem
		xx	další analytické členění
Z	063		Ostatní investiční cenné papíry a vklady
		xx	další analytické členění
Z	066		Půjčky podnikům ve skupině
		xx	další analytické členění
Z	067		Ostatní půjčky
		xx	další analytické členění
Z	069		Ostatní finanční investice
Z		1x	termínované vklady - ze ZBÚ
Z		2x	termínované vklady - z účelových fondů
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
Z	072		Oprávky k nehmotnému výsledku z výzkumné a obdobné činnosti
		xx	další analytické členění
Z	073		Oprávky k softwaru
		xx	další analytické členění
Z	074		Oprávky k ocenitelným právům
		xx	další analytické členění
Z	078		Oprávky k drobnému nehmotnému investičnímu majetku
		xx	další analytické členění
Z	079		Oprávky k ostatnímu nehmotnému investičnímu majetku
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
Z	081		Oprávky k budovám, halám a stavbám
		xx	další analytické členění
Z	082		Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
		xx	další analytické členění
Z	085		Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
		xx	další analytické členění
Z	086		Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
		xx	další analytické členění
Z	088		Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku
		xx	další analytické členění
Z	089		Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku
		xx	další analytické členění

Účtová třída 1 - Zásoby
U majetkových účtů 112, 123, 124 a 132 se ve smyslu opatření Ministerstva financí ČR čj. 111/74 200 /1997 ze dne 15. října 1997 uvádí záznamová položka v hodnotě “ZP”, nastane-li transakce popisovaná v opatření. Hodnota “ZP” je algoritmem pro roční závěrku nulována.	
Hodnota “ZP” může být v případě, že organizace je plátcem DPH, používána k záznamu o výši základu v návaznosti na typ zdanění.	
V účtové třídě 1 je možnost používat ve slově “UZ” další členění.	
V hodnotě “ORJ” mohou uživatelé zadávat tzv. “inventární úsek majetku” případně referát (odbor, organizační složku). V hodnotě “ORG” je další rezerva pro další potřebné třídění.
Účtová skupina 11 - Materiál
Z	111		Pořízení materiálu
		xx	další analytické členění
Z	112		Materiál na skladě
		xx	další analytické členění
Z	119		Materiál na cestě
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby
Z	121		Nedokončená výroba
		xx	další analytické členění
Z	122		Polotovary vlastní výroby
		xx	další analytické členění
Z	123		Výrobky
		xx	další analytické členění
Z	124		Zvířata
		xx	další analytické členění

Účtová skupina 13 - Zboží
Z	131		Pořízení zboží
		xx	další analytické členění
Z	132		Zboží na skladě
		xx	další analytické členění
Z	139		Zboží na cestě
		xx	další analytické členění
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací jimi zakládaných nebo zřizovaných, rozpočtové a ostatní finanční účty
Účtová skupina 20 - Vztahy k ústřednímu rozpočtu
Z	201		Financování výdajů rozpočtových organizací
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	202		Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	203		Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	204		Poskytnuté dotace podnikatelským subjektům
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	205		Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	206		Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Účtová skupina 21 - Vztahy k státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných
Z	211		Financování výdajů rozpočtových organizací
		xx	další analytické členění
Z		36	přímé použití účelových fondů obcí
Z		99	závěrečný zápis
Z	212		Poskytnuté dotace organizačním složkám
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	213		Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím
		..	dále jen určené analytické členění
Z		1x	dotace - příspěvky poskytnuté přímo ze ZBÚ
Z		2x	dotace - příspěvky poskytnuté z výdajového účtu
Z		36	přímé použití účelových fondů obcí
Z		99	závěrečný zápis
Z	214		Poskytnuté dotace podnikatelským subjektům
		..	dále jen určené analytické členění
Z		1x	dotace - transfery poskytnuté přímo ze ZBÚ
Z		2x	dotace - transfery poskytnuté z výdajového účtu
Z		36	přímé použití účelových fondů obcí
Z		99	závěrečný zápis
Z	215		Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti
		xx	další analytické členění
Z		36	příjem na účelových fondech obcí v případě jejich přímého použití
Z		99	závěrečný zápis
Z	216		Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku
		xx	další analytické členění
Z		36	příjem na účelových fondech obcí v případě jejich přímého použití
Z		99	závěrečný zápis
Z	217		Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí
		..	dále jen určené analytické členění
Z		1x	příjmy inkasované přímo na ZBÚ a na čerpací účty SR (233, 234)
Z		2x	regulace příjmů z příjmových účtů
Z		77	pomocný účet pro závěrečný zápis
Z		88	pomocný účet pro závěrečný zápis
D		9x	převody finančního vypořádání minulého roku
Z	218		Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí
		..	dále jen určené analytické členění
Z		1x	neinvestiční a investiční výdaje proplácené přímo ze ZBÚ a investičních čerpacích účtů SR (233, 234)
Z		2x	regulace výdajů z výdajových účtů
Z		40	proúčtování financování při přímém čerpání úvěru (položky tř.8xxx)
Z		77	pomocný účet pro závěrečný zápis
Z		88	pomocný účet pro závěrečný zápis
D		9x	převody finančního vypořádání minulého roku

Analytiky 9x u účtů 217 a 218 je možno použít v následujícím roce pro vypořádání roku minulého. Zejména pro převody výsledku na účelové fondy, provedené odvody finančního vypořádání do státního rozpočtu, vypořádání se zřizovanými  příspěvkovými organizacemi atd.
Účet 218 40 je výjimečně nositelem rozpočtové skladby - vybrané části položek třídy 8 pro zachycení výdajů z úvěru při přímém čerpání z úvěrového účtu.
Analytiky 1x u účtu 217 a 218 se používají i pro zúčtování regulace příjmů a výdajů k účtům 233 a 234.
Účtová skupina 22 - Limity 
Z	221		Limity investičních výdajů
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	222		Limity provozních výdajů
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Účtová skupina 23 - Bankovní účty 
    U všech účtů, které jsou nositelem rozpočtové skladby jsou analytiky označované jako “rozpočtový reprezentant” určeny výhradně pro pořizování dokladů rozpočtu a to jen v případě, že uživatel chce pořizovat rozpočet na odlišné analytické účty než bude pořizováno účetnictví.

Ostatní analytiky 1x, 2x, 3x, 4x atp. mohou být použity jak k pořizování rozpočtu, tak i účetnictví. Do hlavních knih účetnictví nevstupuje rozpočet. K porovnávání rozpočtu a účetnictví jsou určeny generátorové formáty v menu ROZBORY - nabídky označené hlavní kniha účetnictví a rozpočtu.
Z	231		Základní běžný účet
		..	dále jen určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant

Z		1x	základní běžný účet - analytika pro počáteční stav, dotace, transfery, půjčky a některé vybrané příjmy (tzv. “klasický” ZBÚ)
Z		5x	rezervní analytiky k 1x
Z		2x	základní běžný účet (tzv.”příjmový”) - analytika pro příjmy
Z		6x	rezervní analytiky k 2x
Z		3x	základní běžný účet (tzv.”výdajový”) - analytika pro výdaje
Z		7x	rezervní analytiky k 3x
Z		4x	základní běžný účet pro malé obce
Z		..	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "MD"
Z		..	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"
Z		8x	Další běžný účet pro dotační tituly resortů (závazný je pro typ úřadu s účty 232 a 235, pro ostatní doporučený) Umožňuje sloučit položky příjmové tř. 4 a 8 a výdajové 5 a 6.

Účetní jednotky - úřady s jedním ZBÚ (bez samostatného vkladového výdajového účtu a příjmového účtu) používají analytiku 1x (5x)zejména:	
k promítnutí počátečního stavu ZBÚ	
k výplatě nebo přijetí půjčky jakémukoliv subjektu (z titulu likvidity i z titulu rozpočtové politiky)
k dotacím a transferům poskytnutým i přijatým	
k inkasu daňových příjmů 
k převedení úvěru a k úhradě úvěru (přímo čerpaného i převedeného na ZBÚ)
Pro tytéž účely používají tuto analytiku i  úřady, které mají kromě ZBÚ i vkladové výdajové účty a příjmové účty.	

 

Z	232		Vkladový výdajový účet 
		..	dále jen určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	výdaje v členění podle rozpočtové skladby
Z		2x	rezervní analytiky k 1x
Z		99	"ODPA" 9999, "POL" 9999 - závěrečný zápis (v případě, že je účet nevynulován)
Z	233		Čerpací investiční účet 
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	výdaje (a příjmy) v členění podle rozpočtové skladby
Z		2x	rezervní analytiky k 1x
Z		99	"ODPA" 9999, "POL" 9999 - závěrečný zápis (v případě, že je účet nevynulován)
Z	234		Čerpací neinvestiční účty 
		..	dále jen určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	výdaje (a příjmy) v členění podle rozpočtové skladby
Z		2x	rezervní analytiky k 1x
Z		99	"ODPA" 9999, "POL" 9999 - závěrečný zápis (v případě, že je účet nevynulován)
Z	235		Příjmový účet 
		..	dále jen určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	příjmy podle rozpočtové skladby
Z		2x	rezervní analytiky k 1x
Z		99	"ODPA" 9999, "POL" 9999 - závěrečný zápis (v případě, že je účet nevynulován)
Z	236		Běžné účty účelových fondů
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	sociální fond obce
Z		2x	FRR
Z		3x	fond rozvoje bydlení
D		4x až 9x	ostatní fondy
Z		xx	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "MD"
Z		xx	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"
Z	237		Běžné účty finančních fondů 
Z		02	rozpočtový reprezentant pro rezervní fond 
Z		03	rozpočtový reprezentant pro fond odměn 
Z		04	rozpočtový reprezentant pro rezervní fond - ostatních organizací
Z		05	rozpočtový reprezentant pro fond odměn - ostatních organizací
Z		2x	fond rezervní 
Z		3x	fond odměn 
Z		4x	fond rezervní - ostatní organizace
Z		5x	fond odměn - ostatní organizace
Z		..	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "MD"
Z		..	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"
Z	238		Běžné účty státních fondů
		xx	další analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		..	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "MD"
Z		..	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"

Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty
Z	241		Běžné účty
		xx	další analytické členění
Z	243		Běžné účty prostředků finančních fondů
D		1x	fond kulturních a sociálních potřeb
Z	245		Ostatní běžné účty
D		1x	Fond rezervní - k účtu 914
D		2x	Fond odměn - k účtu 911
D		3x	Fond reprodukce IM - k účtu 916
D		40	běžný účet cizích prostředků
Z		6x	běžný účet sdružených prostředků obcí a okresů
Z		7x	běžný účet sdružených prostředků 
Analytiky 1x, 2x a 3x u účtu 245 jsou určeny pouze pro fondy příspěvkových organizací, a jen v případě, že mají vedeny zvláštní bankovní účty pro jednotlivé fondy. Pokud je veden společný účet pro tyto fondy, pak se použije některá z analytik.
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
Z	251		Majetkové cenné papíry
		1x	k ZBÚ
		2x	k účelovým fondům	
		xx	další analytické členění
Z	253		Dlužné cenné papíry
		1x	k ZBÚ
		2x	k účelovým fondům	
		xx	další analytické členění
Z	255		Vlastní dluhopisy
		1x	k ZBÚ
		2x	k účelovým fondům	
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 26 - Peníze
Z	261		Peníze
D		
		xx	další analytické členění
Z	262		Peníze na cestě
Z		3x	peníze na cestě k základnímu běžnému účtu
Z		4x	peníze na cestě k účelovým fondům (k účtu 236)
		xx	další analytické členění
Z	263		Ceniny
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření
Z	271		Poskytnuté přechodné výpomoci do rozpočtů obcí (regionů)
		..	dále jen určené analytické členění
Z		1x	ze základního běžného účtu
Z		19	půjčky poskytnuté v rámci řízení likvidity
Z		2x	z účelových fondů
Z		29	půjčky poskytnuté v rámci řízení likvidity
Z	272		Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		1x	přechodně přijaté prostředky z regionu 
Z		2x	přechodně přijaté prostředky od jiné obce nebo DSO
Z		3x	přechodně přijaté prostředky ze státního rozpočtu na ZBÚ nebo na účelové fondy
Z		4x	přechodně přijaté prostředky ze státních fondů
Z		5x	přechodně přijaté prostředky ze státního rozpočtu na čerpací účty
Z		x9	příjem návratné výpomoci na účelové fondy obce
Z	273		Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		1x	ze základního běžného účtu
Z		19	poskytnuté v rámci řízení likvidity
Z		2x	z účelových fondů
Z		29	poskytnuté v rámci řízení likvidity
	274		Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		1x	ze základního běžného účtu
Z		19	poskytnuté v rámci řízení likvidity
Z		2x	z účelových fondů
Z		29	poskytnuté v rámci řízení likvidity
	275		Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním subjektům
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		1x	ze základního běžného účtu
Z		19	poskytnuté v rámci řízení likvidity
Z		2x	z účelových fondů
Z		29	poskytnuté v rámci řízení likvidity
Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci
	281		Krátkodobé bankovní úvěry
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	úvěry převáděné na základní běžný účet
Z		3x	rezervní analytiky k 1x
Z		2x	výdaje v členění podle rozpočtové skladby (čerpání přímo z úvěrového účtu)
Z		4x	rezervní analytiky k 2x
Z		2x	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"
Z		2x	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "MD"

Rezervní intervaly analytik:
Z		4x	výdaje v členění podle rozpočtové skladby (čerpání přímo z úvěrového účtu)
Z	282		Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
		xx	další analytické členění
Z	283		Emitované krátkodobé dluhopisy
		xx	další analytické členění
Z	289		Jiné krátkodobé finanční výpomoci
Z		1x	přijaté na základní běžný účet
Z		2x	přijaté na účelový fond
		xx	další analytické členění

Účet 289 se použije pro půjčky od podnikatelských subjektů (právnických i fyzických osob) a z jiných fondů nemajících charakter veřejných rozpočtů (např. z vedlejší hospodářské činnosti),tedy pro ty případy, které nelze zařadit do účtové skupiny 27x.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
	Účtová skupina 31 - Pohledávky
Z	311		Odběratelé
		xx	další analytické členění
Z	312		Směnky k inkasu
		xx	další analytické členění
Z	313		Pohledávky za eskontované cenné papíry
		xx	další analytické členění
Z	314		Poskytnuté provozní zálohy
Z		0x	zálohy na zásoby - vedlejší činnost příspěvkových organizací nebo zdaňovaná činnost obce, měst. části (ř. 43 rozvahy)
Z		3x	zálohy na zásoby - hlav. činnost příspěvkové organizace nebo rozpočtová činnost obce, organizační složky (ř. 43 rozvahy)
Z		1x,2x,4x,5x,6x,7x,8x a 9x - zálohy na služby a ostatní zálohy (ř. 45 rozvahy)

Analytické členění na účtu 314 je definováno s ohledem na algoritmus výkazu ROZVAHA a nutnost rozdělit analyticky účet 314 do dvou řádků rozvahy.
Z	315		Pohledávky za rozpočtovými příjmy
		xx	další analytické členění
Z	316		Ostatní pohledávky
Z		1x	pohledávky k základnímu běžnému účtu
Z		10	mylné platby k ZBÚ
Z		11až 19	ostatní pohledávky k ZBÚ
Z		2x	pohledávky k účelovým fondům (k účtu 236)
Z		20	mylné platby
Z		21až 29	ostatní pohledávky k účelovým fondům
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 32 - Závazky
Z	321		Dodavatelé
		xx	další analytické členění
Z	322		Směnky k úhradě
		xx	další analytické členění
Z	324		Přijaté zálohy
		xx	další analytické členění
Z	325		Ostatní závazky
Z		1x	závazky k základnímu běžnému účtu
Z		10	mylné platby k základnímu běžnému účtu
Z		2x	závazky k účelovým fondům (k účtu 236)
Z		20	mylné platby k účelovým fondům obcí (k účtu 236)
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Z	331		Zaměstnanci
		xx	další analytické členění
Z	333		Ostatní závazky vůči zaměstnancům
		xx	další analytické členění
Z	335		Pohledávky za zaměstnanci
Z		1x	půjčky z FKSP
Z		2x	půjčky ze sociálního fondu obce
		xx	další analytické členění
Z	336		Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Z	341		Daň z příjmů
		xx	další analytické členění
Z	342		Ostatní přímé daně
		xx	další analytické členění
Z	343		Daň z přidané hodnoty
		xx	další analytické členění
Z	345		Ostatní nepřímé daně a poplatky
		xx	další analytické členění
Z	346		Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Z		0x	další analytiky (nevstupující do doplňujících údajů výkazu Úč ROPO 4 – 02)
Z		1x	další analytiky (nevstupující  do doplňujících údajů výkazu Úč ROPO 4 – 02)
Z		30 až 49	provozní dotace
Z		51 až 55	individuální investiční dotace (předčíslí účtu 908)
Z		56 až 59	systémová investiční dotace (předčíslí účtu 916)
			z toho
Z			59	systémová investiční dotace (předčíslí účtu 916) na výzkum a vývoj
Z		6x	Investiční dotace (předčíslí účtu 43)
Z		99	závěrečný účet
Z	347		Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
		xx	další analytické členění
Z	348		Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy
Z		0x	další analytiky (nevstupující do doplňujících údajů výkazu Úč ROPO 4 – 02)
Z		1x	další analytiky (nevstupující  do doplňujících údajů výkazu Úč ROPO 4 – 02)
Z		3x	Provozní dotace
Z		4x	Účelové dotace
Z		5x	Investiční dotace
Z		99	Závěrečný zápis
Z	349		Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem orgánů místní samosprávy
Z		00 až 50	Zálohové převody výsledku hospodaření do rozpočtu
Z		51	Odpisy uplatněné do nákladů zdaňované činnosti a jejich převody do rozpočtu
Z		52	Zůstatkové ceny prodaného majetku uplatněné do nákladů zdaňované činnosti a jejich převody do rozpočtu
Z		77	Předpis závazků z titulu odvodů z prodeje majetku hl.m.Prahy městskou částí a jeho odvod MHMP
Z		78	Předpis závazku z titulu podílu MČ na daňové povinnosti města a jeho odvod MHMP

   Na účtech účtové skupiny 34 vypořádávají příspěvkové organizace závazky se státním rozpočtem a rozpočty místní
samosprávy. Pokud uživatelé nechtějí, aby údaje z analytik účtů 346 a 348 vstupovaly do ”Výkazu zisku a ztráty”, pak
použijí analytiku 0x nebo 1x (např. vztahy mezi hlavní a zdaňovanou činností města a městských částí). 
Tyto analytiky se do doplňujících údajů výkazu nezapočítávají.
Účtová skupina 35 - Pohledávky ke sdružení
Z	358		Pohledávky k účastníkům sdružení
Z		1x	k platbám ze ZBÚ
Z		2x	k platbám z účelových fondů
Z		3x	k platbám ostatním (výdajové účty)
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 36 - Závazky ke sdružení
Z	367		Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
		xx	další analytické členění
Z	368		Závazky k účastníkům sdružení
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky
Z	378		Jiné pohledávky
Z		1x	jiné pohledávky k základnímu běžnému účtu
Z		10	cizí a mylné platby k základnímu běžnému účtu
Z		11 až 18	ostatní pohledávky (zejména půjčky jiným subjektům než jsou v účtové skupině 27)
Z		19	půjčky poskytnuté z titulu likvidity volných prostředků ZBÚ
Z		2x	jiné pohledávky k účelovým fondům (k účtu 236)
Z		20	cizí a mylné platby k účelovým fondům (k účtu 236)
Z		21 až 28	ostatní pohledávky (zejména půjčky jiným subjektům než jsou v účtové skupině 27)
Z		29	půjčky poskytnuté z titulu likvidity volných prostředků účelových fondů
		xx	další analytické členění
Účet 378 se použije zejména k poskytování půjček ze ZBÚ a účelových fondů občanům (fyzickým osobám). Účet 316 se nepoužije, vzhledem k tomu, že se jedná účet pohledávek, které se vážou k obchodnímu styku, respektive k vlastním zálohovým zařízením.
Z	379		Jiné závazky
Z		1x	jiné závazky k základnímu běžnému účtu
Z		10	mylné platby k základnímu běžnému účtu
Z		2x	jiné závazky k účelovým fondům (k účtu 236)
Z		20	mylné platby k účelovým fondům (k účtu 236)
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Z	381		Náklady příštích období
		xx	další analytické členění
Z	383		Výdaje příštích období
		xx	další analytické členění
Z	384		Výnosy příštích období
		xx	další analytické členění
Z	385		Příjmy příštích období
		xx	další analytické členění
Z	386		Kurzové rozdíly aktivní
		xx	další analytické členění
Z	387		Kurzové rozdíly pasivní
		xx	další analytické členění
Z	388		Dohadné účty aktivní
		xx	další analytické členění
Z	389		Dohadné účty pasivní
		xx	další analytické členění
Účtová skupina 39 - Opravné položky, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
Z	391		Opravná položka k pohledávkám
Z		00 až 49	opravná položka k pohledávkám (účtům 311 až 316)
Z		50 až 99	opravná položka k pohledávkám (účtu 378)

Z	395		Vnitřní zúčtování
		xx	další analytické členění
Z	396		Spojovací účet při sdružení
		xx	další analytické členění
Z	399		Vyrovnávací účet malých obcí
Z		0x	k financování je použit ZBÚ
Z		1x	k financování je použit účet 241
Je-li k financování hospodářské činnosti používán jen ZBÚ:
D		00	k nákladům (tř. 5)
D		01	k výnosům (tř. 6)
D		02	zúčtování DPH s finančním úřadem
D		03	nákup DHIM z hospodářské činnosti
D		04	předpis závazků na konci roku
D		05	předpis pohledávky na konci roku
Je-li k financování hospodářské činnosti používán běžný účet (241):
D		10	k nákladům (tř. 5)
D		11	k výnosům (tř. 6)
D		12	zúčtování DPH s finančním úřadem
D		13	nákup DHIM z hospodářské činnosti
D		14	předpis závazků na konci roku
D		15	předpis pohledávky na konci roku
Pokud nejsou analytické účty 00, 01 a 10, 11 koncem roku vynulovány, pak se jejich zůstatek přeúčtuje na analytiky 04, 05 nebo 14, 15. Tyto analytické účty přechází do dalšího roku a vyrovnání závazku nebo pohledávky v následujícím roce se účtuje proti zmíněným analytickým účtům.
Účtová třída 4 - Náklady rozpočtového hospodaření
Účtová skupina 40 - Náklady rozpočtového hospodaření
Z	400		Náklady 
D		0x	ostatní náklady
D		1x	materiálové náklady
D		2x	manka a škody
D		4x	mzdové a ostatní osobní náklady
D		3x	ostatní náklady
D		5x	ostatní náklady
D		6x	ostatní náklady
D		7x	ostatní náklady
D		8x	ostatní náklady
Z		99	závěrečné zápisy
Z	410		Materiálové náklady
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	420		Služby a náklady nevýrobní povahy
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	430		Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	440		Mzdové a ostatní osobní náklady
Z		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	450		Dávky sociálního zabezpečení
Z		xx	další analytické členění
Z		99	závěrečný zápis
Z	460		Manka a škody
Z		99	závěrečný zápis
Z		xx	další analytické členění

Účtová třída 5 - Náklady vynaložené na zdaňovanou činnost obce, měst částí a náklady příspěvkových organizací

Všechny analytiky u příslušných “SU” v účtové třídě 5 a 6 jsou závazné.
Účtování hlavní činnosti příspěvkových organizací
Z	501		Spotřeba materiálu
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	502		Spotřeba energie
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	503		Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	504		Prodané zboží
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	511		Opravy a udržování
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	512		Cestovné
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	513		Náklady na reprezentaci
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	518		Ostatní služby
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	521		Mzdové náklady
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	524		Zákonné sociální pojištění
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	525		Ostatní sociální pojištění
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	527		Zákonné sociální náklady
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	528		Ostatní sociální náklady
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	531		Daň silniční
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	532		Daň z nemovitostí
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	538		Ostatní přímé daně a poplatky
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	541		Smluvní pokuty a penále
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	542		Ostatní pokuty a penále
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	543		Odpis nedobytné pohledávky
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	544		Úroky
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	545		Kurzové ztráty
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	546		Dary
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	548		Manka a škody
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	549		Jiné ostatní náklady
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	551		Odpisy NIM a HIM
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	552		ZC prodaného NIM a HIM
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	553		Prodané cen. papíry v ceně pořízení
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	554		Prodaný materiál
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	556		Tvorba zákonných rezerv
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	558		Zúčtování čas. rozliš. nákladů
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	591		Daň z příjmů
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Z	595		Dodatkové odvody daně z příjmů
		30 až 98	další analytické členění
		99 	závěrečný zápis
Účtování vedlejší hospodářské činnosti příspěvkových organizací, a zdaňované činnosti města a městských částí
Z	501		Spotřeba materiálu
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	502		Spotřeba energie
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	503		Spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	504		Prodané zboží
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	511		Opravy a udržování
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	512		Cestovné
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	513		Náklady na reprezentaci
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	518		Ostatní služby
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	521		Mzdové náklady
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	524		Zákonné sociální pojištění
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	525		Ostatní sociální pojištění
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	527		Zákonné sociální náklady
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	528		Ostatní sociální náklady
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	531		Daň silniční
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	532		Daň z nemovitostí
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	538		Ostatní přímé daně a poplatky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	541		Smluvní pokuty a penále
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	542		Ostatní pokuty a penále
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	543	0x 	odpis nedobytné pohledávky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	544		Úroky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	545		Kurzové ztráty
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	546		Dary
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	548		Manka a škody
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	549		Jiné ostatní náklady
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	551		Odpisy NIM a HIM
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	552		ZC prodaného NIM a HIM
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	553		prodané cenné papíry v ceně pořízení
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	554		prodaný materiál
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	556		Tvorba zákonných rezerv
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	558		Zúčtování časového rozliš. nákladů
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	559		Tvorba opravných položek
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	591		Daň z příjmů
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	595		Dodatečné odvody daně z příjmů
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Účtová třída 6 - Výnosy ze zdaňované činnosti města, městských částí a z činnosti příspěvkových organizací
Účtování hlavní činnosti příspěvkových organizací
Z	601		Tržby za vlastní výrobky
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	602		Tržby z prodeje služeb
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	604		Tržby za prodané zboží
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	611		Změna stavu zásob nedokončené výroby
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	612		Změna stavu zásob polotovaru
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	613		Změna stavu zásob výrobků
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	614		Změna stavu zvířat
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	621		Aktivace materiálu a zboží
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	622		Aktivace vnitroorganizačních služeb
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	623		Aktivace NIM
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	624		Aktivace HIM
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	641		Smluvní pokuty a penále
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	643		Platby na odepsané pohledávky
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	644		Úroky
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	645		Kurzové zisky
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	649		Jiné ostatní výnosy
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	651		Tržby z prodeje NIM a HIM
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	652		Výnosy z finančních investic
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	653		Tržby z prodaných cenných papírů
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	654		Tržby z prodeje materiálu
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	655		Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	656		Zúčtování zákonných rezerv
Z		30 až 98	další analytické členění
Z		99 	závěrečný zápis
Z	691		Provozní dotace
		30 až 59	provozní dotace z rozpočtu místních orgánů
Z		60 až 98	provozní dotace ze státního rozpočtu
	z toho
Z		x9 	dotace na výzkum a vývoj
Z		x8 	posílení z rezervního fondu
Z		99 	závěrečný zápis
Účtování vedlejší hospodářské činnosti příspěvkových organizací a zdaňované činnosti města a městských částí
Z	601		Tržby za vlastní výrobky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	602		Tržby z prodeje služeb
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	604		Tržby za prodané zboží
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	611		Změna stavu zásob nedokončené výroby
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	612		Změna stavu zásob polotovaru
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	613		Změna stavu zásob výrobků
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	614		Změna stavu zvířat
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	621		Aktivace materiálu a zboží
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	622		Aktivace vnitroorganizačních služeb
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	623		Aktivace NIM
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	624		Aktivace HIM
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	641		Smluvní pokuty a penále
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	643		Platby na odepsané pohledávky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	644		Úroky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	645		Kurzové zisky
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	649		Jiné ostatní výnosy
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	651		Tržby z prodeje NIM a HIM
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	652		Výnosy z finančních investic
		0x 	výnosy z podíl. cen. papírů a vkladů
Z		1x 	výnosy z ostat. finančních investic
Z		29	závěrečný zápis
Z	653		Tržby z prodeje cenných papírů
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	654		Tržby z prodeje materiálu
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	655		Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	656		Zúčtování zákonných rezerv
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29	závěrečný zápis
Z	659		Zúčtování zákonných opravných položek
Z		00 až 28	další analytické členění
Z		29 	závěrečný zápis
Z	691		Provozní dotace
		0x	provozní dotace z rozpočtu místních orgánů
Z		1x	provozní dotace ze státního rozpočtu
Z		2x	provozní dotace ze státního rozpočtu
                             z toho
Z		09 a 19 	dotace na výzkum a vývoj
Z		x8 	posílení z rezervního fondu
Z		29 	závěrečný zápis
Účtová třída 7,8 - Účty pro vedení vnitropodnikového účetnictví
Není závazně upravena
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
Z	901		Fond investičního majetku
D		0x až 8x	další analytické členění
D		9x	zdroj krytí k ostatním finančním vkladům (u obcí účet 069)
Z	902		Fond oběžných aktiv
		xx	další analytické členění
Z	903		Fond hospodářské činnosti 
Z		x0	počáteční stavy fondů
D		x1 až x9	další analytické členění (tvorba a použití fondů v běžném roce)
U účtu 903 je možné tvořit až 10 analyticky odlišených řad - například fondy podle druhu činností. Při automatických závěrečných zápisech se nulují veškeré analytiky a do nového roku se převádí jen analytika pro počáteční stav.
Z	911		Fond odměn
Z		10	počáteční stav pro příspěvkové organizace
Z		11	počáteční stav pro obce
		xx	další analytické členění
Z	912		Fond kulturních a sociálních potřeb
Z		11	počáteční stav fondu 
		xx	další analytické členění
Z	914		Rezervní fond
Z		10	počáteční stav pro příspěvkové organizace
Z		11	počáteční stav pro obce
		xx	další analytické členění
Z	916		Fond reprodukce investičního majetku
Z		10	počáteční stav pro příspěvkové organizace
		xx	další analytické členění
Z	917		Účelové fondy
Z		1x	sociální fond obce
Z		2x	FRR
Z		3x	fond rozvoje bydlení
Z		4x až 9x	ostatní fondy
Z		x0	počáteční stavy jednotlivých fondů
Z		x1až x9	tvorba a použití jednotlivých fondů v běžném roce
U účtu 917 je možné tvořit až 10 analyticky odlišených řad - například podle účelu tvorby a použití. Při automatizovaných závěrečných zápisech se nulují veškeré analytiky a do nového roku se převádí jen analytika pro počáteční stav.
Z	918		Ostatní finanční fondy
Z		x0	počáteční stav
D		x1 až x9	tvorba a použití v běžném roce
Při automatických závěrečných zápisech se nulují veškeré analytiky a do nového roku se převádí jen analytika pro počáteční stav.
Z	921		Státní fondy
Z		x0	počáteční stav
D		x1 až x9	tvorba a použití v běžném roce
Z	922		Ostatní zvláštní fondy 
D		x0	počáteční stav
D		x1 až x9	tvorba a použití v běžném roce
U účtu 922 je možné tvořit až 10 analyticky odlišených řad - například fondy podle jednotlivých druhů. Při automatických závěrečných zápisech se nulují veškeré analytiky a do nového roku se převádí jen analytika pro počáteční stav.
Z	931		Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Z		00	počáteční stav - zdaňovaná činnost města, měst. částí a příspěvkových organizací
Z		30	počáteční stav - hlavní činnost příspěvkových organizací
Z	932		Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Z		00	počáteční stav - zdaňovaná činnost města, měst. částí a příspěvkových organizací
Z		30	počáteční stav - hlavní činnost příspěvkových organizací
Z	933		Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
Z		AÚ	poslední dvojčíslí roku za který je převod v závěrce prováděn
	Například: 	97	převod týkající se výsledku roku 1999
Rezervy spojené s hospodářskou činností 
Z	941		Rezervy zákonné
D		xx	poslední dvojčíslí roku tvorby rezerv
D		“ORG”	číselník akcí na které se vytváří rezervy
Při rozpouštění rezervy se postupně nulují analytické účty po jednotlivých rocích až do úplného vynulování rezerv na danou akci (“ORG”).
Z	951		Dlouhodobé úvěry
		..	dále jen  určené analytické členění
Z		00	rozpočtový reprezentant
Z		1x	úvěry převáděné na základní běžný účet
Z		2x	výdaje v členění podle rozpočtové skladby (čerpání přímo z úvěrového účtu)
Z		2x	"ODPA" 9999 "POL" 9999 - závěrečné zápisy - zápis "DAL"
Z		2x	"ODPA" 9998 "POL" 9998 - závěrečné zápisy - zápis "MD"
Rezervní intervaly analytik
Z		3x	úvěry převáděné na základní běžný účet
Z		4x	výdaje v členění podle rozpočtové skladby (čerpání přímo z úvěrového účtu)

Z	953		Emitované dluhopisy
D		1x	ze ZBÚ
		xx	další analytické členění
Z	954		Závazky z pronájmu
		xx	další analytické členění
Z	955		Dlouhodobé přijaté zálohy
		xx	další analytické členění
Z		1x	k základnímu běžnému účtu
Z		2x	k účelovým fondům
Z	958		Dlouhodobé směnky k úhradě
		xx	další analytické členění
Z	959		Ostatní dlouhodobé závazky
Z		1x	přijaté na základní běžný účet
Z		2x	přijaté na účelový fond
		xx	další analytické členění
U účtu 959 se v případě, že je prováděna transakce popsaná v opatření MF k rozpočtové skladbě použijí záznamové položky 020 a 021.
Z	961		Počáteční účet rozvažný
Z		00	zápis pro otevření účetních knih (rozvahové - počáteční stavy)
		xx	další analytické členění
Z	962		Konečný účet rozvažný
Z		00	zápis pro uzavření účetních knih
		xx	další analytické členění
Z	963		Účet hospodářského výsledku
Z		00	zdaňované činnosti MHMP, MČ a příspěvkových organizací
Z		30	hlavní činnost příspěvkových organizací
		xx	další analytické členění
Z	964		Saldo nákladů a výdajů rozpočtového hospodaření
Z		00	zápisy pro uzavírání účetních knih
D		xx 	další analytické členění
Z	965		Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření
Z		00	zápisy pro uzavírání účetních knih
D		xx	další analytické členění
Podrozvahová evidence
Z	971-998		Podrozvahové účty
D		xx	další analytické členění
Z	999		Protiúčet k podrozvahovým účtům
Z		00	uzavírací účet pro podrozvahové účty a jejich protiúčty (slouží jen pro uzavření a otevření účetních knih při roční závěrce)
Z		71 až 98	protiúčty k jednotlivým podrozvahovým účtům
Z		99	účet pro umělé vyrovnání podvojnosti účetnictví nebo vyrovnání stran příjmů a výdajů oboustranného rozpočtu




3.5. Funkční třídění rozpočtové skladby
viz Opatření MF ČR č.j. 111/74200/1997včetně všech doplňků
(v působnosti HMP je použití omezeno dle kap. 3.8.3)
SKUPINA 1: ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství a lesní hospodářství
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
1011	- Zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
1012	- Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
1013	- Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
1014	- Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
1019	- Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj jinde nespecifikované (dále “j.n.”)
Regulace zemědělské produkce a trhu
1021	- Regulace trhu s produkty rostlinné výroby
1022	- Regulace trhu s výrobky  vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023	- Regulace trhu s produkty  živočišné výroby
1024	- Regulace trhu s výrobky  vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
1029	- Záležitosti regulace zemědělské produkce a zemědělského trhu j.n.
Lesní hospodářství
1031	- Pěstební činnost
1032	- Podpora ostatních produkčních činností
1036	- Správa v lesním hospodářství
1037	- Celospolečenské funkce lesů
1039	- Záležitosti lesního hospodářství j.n.
Správa v zemědělství
1061	- Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství 
1062	- Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství 
1063	- Správa zemědělského majetku 
1069	- Ostatní správa v zemědělství
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081	- Zemědělský výzkum a vývoj
1082	- Lesnický výzkum
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091	- Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hospodářství
1099	- Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j. n.


SKUPINA 2: PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Záležitosti těžebního prumyslu a energetiky
2111	- Těžba uhlí
2112	- Těžba rud
2113	- Těžba uranu
2114	- Jaderná energetika 
2115	- Programy zateplování a úspor energie
2119	- Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j. n.
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v prumyslu a  stavebnictví
2121	- Stavebnictví
2122	- Sběr a zpracování druhotných surovin
2129	- Odvětvové a oborové programy j. n.
Zahraniční obchod
2131	- Přímá podpora exportu
2139	- Záležitosti zahraničního obchodu j.n.
Vnitřní obchod, služby a turismus
2140	- Vnitřní obchod, služby a turismus
Správa v odvětví energetiky, prumyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161	- Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2162	- Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu,  stavebnictví, obchodu a službách
2169	- Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a  službách
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2180	- Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191	- Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2199	- Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.
Doprava
Pozemní komunikace
2211	- Dálnice
2212	- Silnice
2219	- Záležitosti pozemních komunikací j. n.
Silniční doprava
2221	- Provoz veřejné silniční dopravy
2222	- Kontrola technické způsobilosti vozidel
2229	- Záležitosti v silniční dopravě j.n.
Vnitrozemská plavba
2231	- Vodní cesty
2232	- Provoz vnitrozemské plavby
2239	- Záležitosti vnitrozemské plavby j. n.
Železniční doprava
2241	- Železniční dráhy
2242	- Provoz veřejné železniční dopravy
2243	- Drážní vozidla
2249	- Záležitosti železniční dopravy j. n.

Civilní letecká doprava
2251	- Letiště
2252	- Zabezpečení letového provozu
2253	- Provoz civilní letecké dopravy
2259	- Záležitosti civilní letecké dopravy j. n.
Správa v dopravě
2261	- Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
2262	- Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě
2269	- Ostatní správa v dopravě
Doprava ostatních drah
2271	- Ostatní dráhy
2272	- Provoz ostatních drah
2279	- Záležitosti ostatních drah j.n.
Výzkum v dopravě
2280	- Výzkum a vývoj v dopravě
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
2291	- Mezinárodní spolupráce v dopravě 
2299	- Záležitosti v dopravě j. n.
Vodní hospodářství
Pitná voda
2310	- Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
2321	- Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
2322	- Prevence znečisťování vody
2329	- Odvádění a čistění odpadních vod j.n.
Vodní toky a vodohospodářská díla
2331	- Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
2332	- Vodní díla na vodohospodářsky  významných a vodárenských  tocích
2333	- Úpravy drobných vodních toků
2334	- Revitalizace říčních systémů
2339	- Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.
Voda v zemědělské krajině
2341	- Vodní díla v zemědělské krajině
2342	- Protierozní ochrana
2349	- Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.
Správa ve vodním hospodářství
2361	- Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním  hospodářství
2362	- Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním   hospodářství
2369	- Ostatní správa ve vodním hospodářství
Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380	- Vodohospodářský výzkum a vývoj
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391	- Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství 
2399	- Záležitosti vodního hospodářství j. n.
Spoje
Činnosti spoju
2411	- Záležitosti  pošt
2412	- Záležitosti  telekomunikací
2413	- Záležitosti  radiokomunikací
2419	- Záležitosti  spojů j.n.

Správa ve spojích
2461	- Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích
2462	- Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
2469	- Ostatní správa ve spojích
Výzkum a vývoj ve spojích
2480	- Výzkum a vývoj ve spojích
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491	- Mezinárodní spolupráce ve spojích 
2499	- Záležitosti spojů j. n.
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 
Programy podpory podnikání
2510	- Programy podpory podnikání
Všeobecné pracovní záležitosti
2521	- Bezpečnost práce
2529	- Všeobecné pracovní záležitosti j.n.
Všeobecné finanční záležitosti
2531	- Centrální banka a měna
2539	- Všeobecné finanční záležitosti j.n.
Všeobecné hospodářské služby
2541	- Geologie
2542	- Meteorologie
2549	- Všeobecné hospodářské služby j.n.
Všeobecná hospodářská správa
2561	- Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
2562	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
2563	- Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
2564	- Správa národního majetku
2565	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
2569	- Všeobecná hospodářská správa j.n.
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských  záležitostí
2580	- Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských  záležitostí
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590	- Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
SKUPINA 3 : SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3111	- Předškolní zařízení 
3112	- Speciální předškolní zařízení
3113	- Základní školy
3114	- Speciální základní školy
3115	- Internátní speciální mateřské školy
3116	- Internátní speciální základní školy
3119	- Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání j. n.
Školy zajišťující střední vzdělávání
3121	- Gymnázia
3122	- Střední odborné školy
3123	- Střední odborná učiliště a učiliště
3124	- Speciální střední školy
3125	- Speciální střední odborná učiliště a učiliště
3126	- Internátní speciální střední školy
3127	- Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště
3128	- Sportovní školy - gymnázia
3129	- Zařízení středního vzdělávání j. n.
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 
3131	- Výchovná zařízení pro děti a mládež
3132	- Diagnostické ústavy pro děti a mládež
3139	- Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy  j.n.
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním  mládeže
3141	- Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
3142	- Školní stravování při středním vzdělávání
3143	- Školní družiny a kluby
3144	- Školy v přírodě
3145	- Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
3146	- Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné  péče
3147	- Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol
3149	- Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže j. n.
Školy zajišťující  vyšší odborné vzdělávání
3150	- Vyšší odborné školy
Zařízení vysokoškolského vzdělávání
3211	- Činnost vysokých škol
3212	- Výzkum a vývoj na vysokých školách
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
3221	- Vysokoškolské koleje a menzy
3222	- Školní zemědělské a lesní podniky vysokoškolských institucí
3229	- Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním j.n.
Zájmové studium
3231	- Základní umělecké školy
3239	- Záležitosti zájmového studia j.n.
Správa ve vzdělávání
3261	- Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
3262	- Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
3269	- Ostatní správa ve vzdělávání a j. n.
Výzkum školství a vzdělávání
3280	- Výzkum školství a vzdělávání
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291	- Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3299	- Záležitosti vzdělávání j.n.
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Kultura
3311	- Divadelní činnost
3312	- Činnosti uměleckých souborů
3313	- Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
3314	- Činnosti knihovnické
3315	- Činnosti muzeí a galerií
3316	- Podpora činností na vydávání literárních, hudebních, výtvarných a audiovizuálních děl
3317	- Výstavní činnosti v kultuře
3319	- Záležitosti kultury j.n.
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
3321	- Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
3322	- Zachování a obnova kulturních památek
3324	- Výkup předmětů kulturní hodnoty
3325	- Pražský hrad
3326	- Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3329	- Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3330	- Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Sdělovací prostředky
3341	- Rozhlas a televize
3349	- Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředku
3361	- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury  a církví 
3362	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury a církví
3369	- Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích  prostředků
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředku
3380	- Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředku
3391	- Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
3392	- Zájmová činnost v kultuře
3399	- Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.
Tělovýchova a zájmová činnost
Tělovýchova 
3411	- Státní sportovní reprezentace
3419	- Tělovýchovná činnost j.n.
Zájmová činnost a rekreace
3421	- Využití volného času dětí a mládeže
3429	- Zájmová činnost a rekreace j.n.
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
3480	- Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
Zdravotnictví
Ambulantní péče
3511	- Všeobecná ambulantní péče 
3512	- Stomatologická péče
3513	- Lékařská služba první pomoci
3514	- Transfúzní služba
3519	- Ambulantní péče j.n.
Ústavní péče
3521	- Fakultní nemocnice
3522	- Ostatní nemocnice
3523	- Odborné léčebné ústavy
3526	- Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
3529	- Ústavní péče j.n.
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531	- Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532	- Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně  zdravotnických zařízení)
3533	- Zdravotnická záchranná služba
3539	- Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.
Zdravotnické programy 
3541	- Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými  návykovými látkami
3542	- Prevence HIV/AIDS
3543	- Programy pomoci zdravotně postižených 
3549	- Speciální zdravotnické programy a péče j.n.
Správa ve zdravotnictví
3561	- Činnost ústředního orgánu státní správy  ve zdravotnictví
3562	- Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
3569	- Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581	- Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589	- Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591	- Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 
3592	- Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 
3599	- Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství
3611	- Programy podpory individuální bytové výstavby
3612	- Bytové hospodářství
3619	- Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j.n.
Komunální služby a územní rozvoj
3631	- Veřejné osvětlení
3632	- Pohřebnictví
3633	- Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3634	- Lokální zásobování teplem
3635	- Územní plánování
3639	- Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3661	- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního  rozvoje
3662	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního  rozvoje
3669	- Ostatní správa v oblasti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního  rozvoje j.n.
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a  územního rozvoje
3680	- Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a  územního rozvoje
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a  územního rozvoje
3691	- Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních  služeb a územního rozvoje 
3699	- Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního  rozvoje j. n.
Ochrana životního prostředí 
Ochrana ovzduší
3711	- Odstraňování tuhých emisí
3712	- Odstraňování plynných emisí 
3713	- Změny technologií vytápění 
3714	- Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu 
3715	- Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716	- Monitoring ochrany ovzduší
3719	- Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j. n.
Nakládání s odpady
3721	- Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	- Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	- Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724	- Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725	- Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3727	- Prevence vzniku odpadů 
3728	- Monitoring nakládání s odpady
3729	- Ostatní nakládání s odpady j. n.
Ochrana půdy a podzemní vody
3731	- Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím 
3732	- Dekontaminace půd a čištění spodní vody
3733	- Monitoring půdy a podzemní vody 
3739	- Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n.

Ochrana přírody a krajiny
3741	- Ochrana druhů a stanovišť 
3742	- Chráněné části přírody
3743	- Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
3744	- Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 
3745	- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	- Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.
Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí
3751	- Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
3752	- Protiradonová opatření
3753	- Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů
3759	- Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j. n.
Správa v ochraně životního prostředí
3761	- Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí
3762	- Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
3769	- Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Výzkum životního prostředí
3780	- Výzkum životního prostředí
Ostatní činnosti v životním prostředí
3791	- Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
3792	- Ekologická výchova a osvěta
3793	- Ekologické programy v dopravě
3799	- Ekologické záležitosti a programy j. n.
Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
3801	- Akademie věd
3802	- Grantová agentura
3809	- Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný j.n.
SKUPINA 4 : SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Dávky důchodového pojištění
4111	- Starobní důchody
4112	- Invalidní důchody plné
4113	- Invalidní důchody částečné
4114	- Vdovské důchody
4115	- Vdovecké důchody
4116	- Sirotčí důchody
4119	- Dávky důchodového pojištění j.n.
Dávky nemocenského pojištění
4121	- Nemocenské
4122	- Podpora při ošetřování člena rodiny
4123	- Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství
4124	- Peněžitá pomoc v mateřství
4129	- Dávky nemocenského pojištění j.n.
Dávky státní sociální podpory a příspěvek na úhradu nákladu bydlení
4131	- Přídavek na dítě 
4132	- Sociální příplatek
4133	- Porodné
4134	- Rodičovský příspěvek
4135	- Zaopatřovací příspěvek
4136	- Dávky pěstounské péče
4137	- Příspěvek na dopravu
4138	- Pohřebné
4141	- Příspěvek na bydlení
4142	- Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen energie
4143	- Příspěvek na nájemné
4149	- Dávky státní sociální podpory j.n.
Zvláštní sociální dávky příslušníku ozbrojených sil při  skončení služebního poměru
4150	- Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při  skončení služebního poměru
Dávky sociální  pomoci
4171	- Příspěvek na živobytí
4172	- Finanční výpomoc
4173	- Zvýšení důchodů pro bezmocnost
4179	- Dávky sociální pomoci j.n.
Dávky zdravotně postiženým občanum
4180	- Dávky zdravotně postiženým občanům
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191	- Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192	- Úrokové příspěvky mladým manželstvím 
4193	- Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám
4199	- Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n. 
Politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti
4210	- Pasivní politika zaměstnanosti
Aktivní politika zaměstnanosti
4221	- Rekvalifikace
4222	- Veřejně prospěšné práce
4223	- Účelná pracovní místa
4224	- Odborná praxe absolventů
4225	- Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226	- Ostatní programy podpory zaměstnanosti
4229	- Aktivní politika zaměstnanosti j.n.
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280	- Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanum
4311	- Sociální ústavy pro dospělé 
4312	- Domovy-penzióny pro důchodce a pro zdravotně postižené občany
4313	- Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů
4314	- Pečovatelská služba
4315	- Sociální hospitalizace
4316	- Domovy důchodců
4319	- Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým (kromě ústavní) a j.n.
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4321	- Kojenecké ústavy
4322	- Ústavy péče pro mládež
4323	- Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)
4329	- Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
4331	- Dětské jesle
4332	- Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
4333	- Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4339	- Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n. 
Ostatní sociální péče a pomoc
4341	- Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
4342	- Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 
4343	- Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344	- Sociální poradenství
4345	- Centra sociální pomoci
4346	- Zvláštní zařízení sociální pomoci
4347	- Zařízení sociální pomoci pro přežití
4349	- Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva j.n.
Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361	- Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice  zaměstnanosti
4362	- Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
4363	- Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
4369	- Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti j.n.
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380	- Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391	- Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a  programech zaměstnanosti 
4399	- Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n.
SKUPINA 5: BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
Obrana 
Vojenská obrana 
5110	- Armáda 
Státní správa ve vojenské obraně
5161	- Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
5162	- Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
5169	- Ostatní správa ve vojenské obraně j n.
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5171	- Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5179	- Činnost pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil j.n.
Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180	- Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Ostatní záležitosti obrany
5191	- Mezinárodní spolupráce v obraně
5199	- Záležitosti obrany j. n.
Civilní nouzové plánování
Civilní ochrana
5211	- Civilní ochrana - vojenská část
5212	- Civilní ochrana - nevojenská část
5219	- Záležitosti civilní ochrany j.n.
Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220	- Hospodářská opatření pro krizové stavy
Státní správa v oblasti civilního nouzového plánování
5261	- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
5262	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
5269	- Ostatní správa v oblasti civilního nouzového plánování
Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování
5281	- Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
5289	- Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování j.n.

Ostatní záležitosti civilního nouzového plánování
5291	- Mezinárodní spolupráce v civilním nouzovém plánování
5292	- Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5299	- Záležitosti civilního nouzového plánování j.n.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	- Bezpečnost a veřejný pořádek
5316	- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
5319	- Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j. n.
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
5380	- Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
5391	- Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
5399	- Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.
Právní ochrana
Ústavní soudnictví
5410	- Ústavní soud České republiky
Soudnictví
5420	- Soudy
Státní zastupitelství
5430	- Státní zastupitelství
Vězeňství
5441	- Činnost Generální ředitelství Vězeňské služby a věznic
5442	- Ostatní správa ve vězeňství
5449	- Záležitosti vězeňství j.n..
Správa v oblasti právní ochrany
5461	- Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany
5462	- Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
5469	- Ostatní správa v oblasti právní ochrany
Výzkum v oblasti právní ochrany
5480	- Výzkum v oblasti právní ochrany
Ostatní záležitosti právní ochrany
5491	- Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany 
5499	- Záležitosti právní ochrany j.n.
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Požární ochrana
5511	- Požární ochrana - profesionální část
5512	- Požární ochrana - dobrovolná část
5517	- Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
5519	- Záležitosti požární ochrany j.n.
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
5521	- Operační a informační střediska Integrovaného záchranného systému
5522	- Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
5529	- Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranném systému j.n.
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5521	- Ústřední orgán státní správy v požární ochraně
5522	- Ústřední orgány státní správy v integrovaném záchranném systému
5529	- Ostatní orgány státní správy v integrovaném záchranném systému
Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5561	- Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
5562	- Činnost ústředního orgánu státní správy v integrovaném záchranném systému
5563	- Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580	- Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591	- Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5592	- Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
5599	- Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
SKUPINA 6 : VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Zastupitelské orgány
6111	- Parlament 
6112	- Místní zastupitelské orgány
6113	- Regionální zastupitelské orgány
6114	- Volby do Parlamentu ČR
6115	- Volby do územních zastupitelských sborů
Kancelář prezidenta republiky
6120	- Kancelář prezidenta republiky
Nejvyšší kontrolní úřad
6130	- Nejvyšší kontrolní úřad
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných  funkcích)
6141	- Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich  dislokovaná pracoviště (nezařazené v jiných funkcích)
6142	- Finanční správa
6143	- Celní správa
6149	- Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných  funkcích)
6151	- Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
6152	- Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153	- Účast v mezinárodních vládních organizacích j. n.
6159	- Zahraniční služba a záležitosti j.n.
Regionální a místní správa
6171	- Činnost místní správy
6172	- Činnost regionální správy 
Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180	- Výzkum ve státní správě a samosprávě
Politické strany a hnutí
6190	- Politické strany a hnutí
Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)
Ostatní veřejné služby
6211	- Archivní činnost
6219	- Ostatní veřejné služby j.n.
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221	- Humanitární zahraniční pomoc 
6222	- Rozvojová zahraniční pomoc
6223	- Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 
6229	- Zahraniční pomoc j.n.
Ostatní veřejné služby j. n.
6290	- Ostatní veřejné služby j. n.
Finanční operace
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310	- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
6320	-  Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondum v rozpočtech územní úrovně
6330	- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
6391	- Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399	- Finanční operace j. n.
Ostatní činnosti
Ostatní činnosti
6401	- Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády
6409	- Ostatní činnosti j.n.
3.6 Druhové třídění rozpočtové skladby
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Daně z příjmů fyzických osob
1111	- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112	- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113	- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1119	- Daně z příjmů fyzických osob jinde nespecifikované (dále “j.n.”)
Daně z příjmů právnických osob
1121	- Daň z příjmů právnických osob 
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce
1129	- Daně z příjmů právnických osob j.n. 
Vnitřní daně ze zboží a služeb
Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb
1211	- Daň z přidané hodnoty
1219	- Obecné daně na zboží a služby j.n. 
Spotřební daně
1221	- Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv
1222	- Spotřební daň z lihu a lihovin
1223	- Spotřební daň z piva
1224	- Spotřební daň z vína
1225	- Spotřební daň z tabákových výrobků
1229	- Spotřební daně j.n.
Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
Správní a soudní poplatky 
1311	- Správní poplatky 
1312	- Soudní poplatky
1319	- Správní a soudní poplatky j. n.
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
1321	- Silniční daň
1322	- Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic
1323	- Poplatek za užívání vybraných úseků dálnic a silnic
1329	- Daně a poplatky z provozu motorových vozidel j.n.
Poplatky za znečišťování životního prostředí a za využívání přírodních zdroju
1331	- Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
1332	- Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
1333	- Poplatky za ukládání odpadů
1334	- Odvody za odnětí zemědělské půdy
1335	- Poplatky za odnětí lesní půdy
1336	- Úplaty za odběry pozemní vody
1339	- Poplatky za znečišťování životního prostředí a za  využívání přírodních zdrojů j.n.
Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1341	- Poplatek ze psů
1342	- Pobytové poplatky 
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344	- Poplatek ze vstupného
1345	- Poplatek z ubytovacích kapacit 
1346	- Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst
1347	- Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1349	- Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j.n. 
Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
1401	- Clo
1409	- Daně z mezinárodního obchodu a transakcí j.n.
Majetkové daně
Daně z majetku
1511	- Daň z nemovitostí 
1519	- Daně z majetku j.n.
Daně z majetkových a kapitálových převodu
1521	- Daň dědická
1522	- Daň darovací
1523	- Daň z převodu nemovitostí
1529	- Daně z majetkových a kapitálových převodů j.n.
Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení a daně z objemu mezd 
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na  politiku zaměstnanosti a daně z objemu mezd
1611	- Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
1612	- Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
1613	- Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále “OSVČ”)
1614	- Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
1615	- Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
1616	- Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
1617	- Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 
1618	- Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
1621	- Příspěvky na politiku zaměstnanosti od OSVČ
1627	- Přirážky k pojistnému
1628	- Příslušenství pojistného a daní z objemu mezd
1629	- Pojistné na sociální zabezpečení a daně z objemu mezd j.n.
Pojistné na zdravotní pojištění
1631	- Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
1632	- Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnanců
1633	- Pojistné na zdravotní pojištění od OSVČ
1638	- Příslušenství pojistného na zdravotní pojištění
1639	- Pojistné na zdravotní pojištění j.n.
Ostatní povinné pojistné
1641	- Ostatní povinné pojistné od zaměstnavatelů
1642	- Ostatní povinné pojistné od zaměstnanců
1643	- Ostatní povinné pojistné od OSVČ
1648	- Příslušenství ostatního povinného pojistného
Ostatní daňové příjmy
Ostatní daňové příjmy
1701	- Nerozúčtované a neidentifikované daňové příjmy 
1709	- Ostatní daňové příjmy j.n. 
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Příjmy z vlastní činnosti
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
2113	- Příjmy ze školného
2119	- Příjmy z vlastní činnosti j.n.
Odvody přebytku organizací s přímým vztahem
2121	- Odvody přebytků centrální banky
2122	- Odvody příspěvkových organizací
2123	- Ostatní odvody příspěvkových organizací
2129	- Odvody přebytků organizací s přímým vztahem j.n.
Příjmy z pronájmu majetku
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2133	- Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139	- Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Příjmy z úroku a realizace finančního majetku
2141	- Příjmy z úroků
2142	- Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143	- Realizované kurzové zisky
Přijaté sankční platby a vratky transferů
Přijaté sankční platby 
2210	- Přijaté sankční platby 
Přijaté vratky transferu a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
2221	- Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
2222	- Ostatní příjmy odvodů z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
2223	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi okresním úřadem a obcemi
2229	- Přijaté vratky transferů j.n. 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
2310	- Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Ostatní nedaňové příjmy
2321	- Přijaté neinvestiční dary 
2322	- Přijaté pojistné náhrady
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2327	- Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů
2328	- Neidentifikované příjmy
2329	- Ostatní nedaňové příjmy j.n. 
Přijaté splátky půjček 
Splátky půjček od podnikatelských subjektů
2411	- Splátky půjček od podnikatelských subjektů	- fyzických osob
2412	- Splátky půjček od podnikatelských subjektů	- právnických  osob
Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
2420	- Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
Splátky půjček od veřejných rozpočtu centrální úrovně
2431	- Splátky půjček od státního rozpočtu
2432	- Splátky půjček od státních fondů
2433	- Splátky půjček od zvláštních fondů centrální úrovně
2434	- Splátky půjček od fondů sociálního a zdravotního pojištění
2439	- Splátky půjček od veřejných rozpočtů j.n.
Splátky půjček od veřejných rozpočtu územní úrovně
2441	- Splátky půjček od obcí
2442	- Splátky půjček od regionů
2449	- Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně j.n.
Splátky půjček od zřízených a podobných organizací
2451	- Splátky půjček od příspěvkových organizací
2452	- Splátky půjček od vysokých škol
2459	- Splátky půjček od zřízených organizací j.n.
Splátky půjček od obyvatelstva
2460	- Splátky půjček od obyvatelstva
Splátky půjček ze zahraničí
2470	- Splátky půjček ze zahraničí
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní investiční příjmy
Příjmy z prodeje investičního majetku
3111	- Příjmy z prodeje pozemků
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3113	- Příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku
3114	- Příjmy z prodeje nehmotného investičního majetku
3119	- Příjmy z prodeje investičního majetku j.n.
Ostatní investiční příjmy 
3121	- Přijaté dary na investice
3122	- Přijaté příspěvky na investice 
3129	- Ostatní investiční příjmy j.n.
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
3201	- Příjmy z prodeje akcií
3202	- Příjmy z prodeje majetkových podílů
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Běžné přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtu centrální úrovně 
4111	- Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 
4112	- Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
4113	- Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů 
4114	- Neinvestiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně 
4115	- Neinvestiční přijaté dotace od fondů sociálního a zdravotního  pojištění
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
4119	- Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtu územní úrovně 
4121	- Neinvestiční přijaté dotace od obcí 
4122	- Neinvestiční přijaté dotace od regionů 
4129	- Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
Převody z vlastních fondu
4131	- Převody z vlastních fondů hospodářské  činnosti
4132	- Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů
4133	- Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než rozpočtových organizací)
4134	- Převody z rozpočtových účtů
4135	- Převody z fondů rozpočtových organizací
4139	- Převody z vlastních fondů j.n.
Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy)
4140	- Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy)
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí
4151	- Neinvestiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4152	- Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
4159	- Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí j. n.
Kapitálové přijaté dotace
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtu centrální úrovně 
4211	- Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
4212	- Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
4213	- Investiční přijaté dotace ze státních fondů 
4214	- Investiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně
4216	- Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
4219	- Investiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtu územní úrovně
 4221	- Investiční přijaté dotace od obcí 
4222	- Investiční přijaté dotace od regionů
4229	- Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
Investiční přijaté dotace ze zahraničí
4231	- Investiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4232	- Investiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Platy zaměstnancu a ostatní platby za provedenou práci
5111	- Platy zaměstnanců
5112	- Ostatní osobní výdaje
5113	- Platy představitelů státní moci a některých orgánů
5114	- Odstupné
5115	- Odchodné
5116	- Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu
5117	- Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby
5119	- Platby za provedenou práci j.n.
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5121	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na  politiku zaměstnanosti
5122	- Povinné pojistné na zdravotní pojištění
5128	- Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
5129	- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n.
Nákup materiálu 
5131	- Potraviny 
5132	- Ochranné pomůcky
5133	- Léky a zdravotnický materiál
5134	- Prádlo, oděv a obuv
5135	- Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk
5137	- Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
5138	- Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139	- Nákup materiálu j.n. 
Úroky a ostatní finanční výdaje
5141	- Úroky
5142	- Realizované kurzové ztráty
5149	- Úroky a ostatní finanční výdaje j.n.
Nákup vody, paliv a energie
5151	- Voda
5152	- Pára
5153	- Plyn
5154	- Elektrická energie
5155	- Pevná paliva
5156	- Pohonné hmoty a maziva
5159	- Nákup paliv a energie j.n.
Nákup služeb
5161	- Služby pošt
5162	- Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163	- Služby peněžních ústavů
5164	- Nájemné 
5165	- Nájemné za půdu
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby
5167	- Služby školení a vzdělávání
5168	- Služby zpracování dat
5169	- Nákup služeb j.n.
Ostatní nákupy
5171	- Opravy a udržování
5172	- Programové vybavení
5173	- Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5174	- Ostatní cestovní náhrady
5175	- Pohoštění
5177	- Nákup uměleckých předmětů 
5178	- Nájemné za nájem s právem koupě
5179	- Ostatní nákupy j.n.
Poskytnuté zálohy a jistiny
5181	- Poskytnuté zálohy zálohovým organizacím
5182	- Poskytované zálohy vlastní pokladně
5189	- Poskytované zálohy a jistiny j.n.
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
5191	- Zaplacené sankce související s nákupy
5192	- Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
5193	- Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194	- Věcné dary
5199	- Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n.
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektum 
5211	- Neinvestiční dotace finančním institucím 
5212	- Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 
5213	- Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
5219	- Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 
5221	- Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím 
5222	- Neinvestiční dotace občanským sdružením
5223	- Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem
5224	- Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím
5229	- Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n. 
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtum centrální úrovně
5311	- Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
5312	- Neinvestiční transfery státním fondům
5313	- Neinvestiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně 
5314	- Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
5319	- Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtum územní úrovně
5321	- Neinvestiční transfery obcím
5322	- Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
5323	- Neinvestiční transfery regionům
5324	- Neinvestiční transfery regionům v rámci souhrnného dotačního vztahu
5329	- Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím 
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5332	- Neinvestiční transfery vysokým školám
5339	- Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Převody vlastním fondum
5341	- Převody vlastním fondům hospodářské činnosti
5342	- Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
5343	- Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
5344	- Převody vlastním rezervním fondům (jiným než rozpočtových organizací)
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům
5346	- Převody do fondů rozpočtových organizací
5349	- Převody vlastním fondům j.n.
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje)
5350	- Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje)
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtum
5361	- Nákup kolků
5362	- Platby daní a poplatků 
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům 
5364	- Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích veřejným rozpočtům centrální úrovně
5365	- Odvody státnímu rozpočtu při finančním vypořádání minulých let
5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi okresním úřadem a obcemi
5369	- Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Sociální dávky
5410	- Sociální dávky
Náhrady placené obyvatelstvu 
5421	- Náhrady z úrazového pojištění
5422	- Náhrady povahy rehabilitací
5429	- Náhrady placené obyvatelstvu j.n.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5491	- Stipendia studentům a aspirantům
5492	- Dary obyvatelstvu
5493	- Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
5499	- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.
Neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a  nadnárodním orgánum
5511	- Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
5512	- Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Neinvestiční transfery zahraničním vládám
5520	- Neinvestiční transfery zahraničním vládám
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
5530	- Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční půjčky
Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektum 
5611	- Neinvestiční půjčky finančním institucím
5612	- Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 
5613	- Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 
5619	- Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím
5621	- Neinvestiční půjčky obecně prospěšným organizacím
5622	- Neinvestiční půjčky občanským sdružením
5623	- Neinvestiční půjčky církvím a náboženským společnostem
5629	- Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n. 
Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtum centrální úrovně
5631	- Neinvestiční půjčky státnímu rozpočtu
5632	- Neinvestiční půjčky státním fondům
5633	- Neinvestiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
5634	- Neinvestiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
5639	- Neinvestiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtum územní úrovně
5641	- Neinvestiční půjčky obcím
5642	- Neinvestiční půjčky regionům
5649	- Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 
Neinvestiční půjčky příspěvkovým organizacím
5651	- Neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím
5652	- Neinvestiční půjčky vysokým školám
5659	- Neinvestiční půjčky ostatním příspěvkovým organizacím
Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
5660	- Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
Neinvestiční půjčky do zahraničí
5670	- Neinvestiční půjčky do zahraničí
Ostatní neinvestiční výdaje
Ostatní neinvestiční výdaje
5901	- Nespecifikované rezervy
5902	- Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Investiční nákupy a související výdaje
Pořízení nehmotného investičního majetku
6111	- Programové vybavení
6112	- Ocenitelná práva
6113	- Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6119	- Nákup nehmotného investičního majetku j.n.
Pořízení hmotného investičního majetku
6121	- Budovy, haly a stavby
6122	- Stroje, přístroje a zařízení
6123	- Dopravní prostředky
6124	- Pěstitelské celky trvalých porostů
6125	- Výpočetní technika
6126	- Projektová dokumentace
6129	- Nákup hmotného investičního majetku j.n.
Pozemky 
6130	- Pozemky
Výdaje související s investičními nákupy
6141	- Poskytnuté investiční příspěvky
6143	- Investiční úroky
6144	- Odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy
6145	- Daně placené v souvislosti s investicí
6149	- Výdaje související s investičními nákupy j.n..
Nákup akcií a majetkových podílů
Nákup akcií a majetkových podílů
6201	- Nákup akcií
6202	- Nákup majetkových podílů
Investiční transfery
Investiční dotace podnikatelským subjektum 
6311	- Investiční dotace finančním institucím 
6312	- Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6313	- Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6319	- Investiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
6321	- Investiční transfery obecně prospěšným organizacím
6322	- Investiční transfery občanským sdružením
6323	- Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
6329	- Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n.
Investiční transfery veřejným rozpočtum centrální úrovně
6331	- Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332	- Investiční transfery státním fondům
6333	- Investiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně
6334	- Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
6339	- Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
Investiční transfery veřejným rozpočtum územní úrovně
6341	- Investiční transfery obcím
6342	- Investiční transfery regionům 
6343	- Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
6344	- Investiční transfery regionům v rámci souhrnného dotačního vztahu
6349	- Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím
6351	- Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
6352	- Investiční transfery vysokým školám
6359	- Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Investiční transfery obyvatelstvu
6371	- Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
6379	- Investiční transfery obyvatelstvu j.n.
Investiční transfery do zahraničí
6380	- Investiční transfery do zahraničí
Investiční půjčky
Investiční půjčky podnikatelským subjektům 
6411	- Investiční půjčky finančním institucím
6412	- Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 
6413	- Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6419	- Investiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím 
6421	- Investiční půjčky obecně prospěšným organizacím
6422	- Investiční půjčky občanským sdružením
6423	- Investiční půjčky církvím a náboženským společnostem
6429	- Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n. 
Investiční půjčky veřejným rozpočtum centrální úrovně
6431	- Investiční půjčky státnímu rozpočtu
6432	- Investiční půjčky státním fondům
6433	- Investiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
6434	- Investiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
6439	- Investiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
Investiční půjčky veřejným rozpočtum územní úrovně
6441	- Investiční půjčky obcím
6442	- Investiční půjčky regionům 
6449	- Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 
Investiční půjčky příspěvkovým organizacím
6451	- Investiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím
6452	- Investiční půjčky vysokým školám
6459	- Investiční půjčky ostatním příspěvkovým organizacím
Investiční půjčky obyvatelstvu
6460	- Investiční půjčky obyvatelstvu
Investiční půjčky do zahraničí
6470	- Investiční půjčky do zahraničí
Ostatní kapitálové výdaje
Ostatní kapitálové výdaje
6901	- Rezervy kapitálových výdajů
6909	- Ostatní kapitálové výdaje j.n.
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
Financování z tuzemska 
Krátkodobé financování
8111	- Krátkodobé vydané dluhopisy
8112	- Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8113	- Krátkodobé přijaté půjčky
8114	- Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček.
8115	- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8116	- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Dlouhodobé financování
8121	- Dlouhodobé vydané dluhopisy
8122	- Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
8123	- Dlouhodobé přijaté půjčky
8124	- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček.
8125	- Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
8126	- Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
Financování ze zahraničí 
Krátkodobé financování
8211	- Krátkodobé vydané dluhopisy
8212	- Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
8213	- Krátkodobé přijaté půjčky
8214	- Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček.
8215	- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
8216	- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Dlouhodobé financování
8221	- Dlouhodobé vydané dluhopisy
8222	- Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
8223	- Dlouhodobé přijaté půjčky
8224	- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček.
8225	- Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
8226	- Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
Opravné položky k peněžním operacím
Opravné položky k peněžním operacím
8901	- Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter  příjmů a výdajů vládního sektoru
8902	- Nerealizované kurzové rozdíly



3.7 METODIKA využití slova “POL” u majetkových účtů pro sledování pohybu majetku
Pro odlišení účetních pohybů investičního majetku se do slova “POL” v účetní větě u účtových skupin 01x, 02x a 03x zařazuje “majetková položka” (číslo majetkového pohybu) podle níže uvedeného číselníku.
Tato klasifikace je v rámci HMP povinná pro MHMP, městské části, organizační složky a příspěvkové organizace.
Při nasazení tohoto číselníku je třeba změnit u účetní jednotky konfigurační nastavení v souboru UCRT*.CFS a dodat EXPANDER na doplnění hodnot číselníku do slova “POL” u zmíněných majetkových účtů. V případě nasazení tohoto číselníku nebude možné zvolit jiné než níže definované pohyby (nemůže být zadáno ”0000”). 
Speciální účetní výkazy: ”Přehled o pohybu investičního majetku (formát UCRGUIM1.). Výkaz je umístěn v menu ÚČETNICTVÍ – TISK – GENERÁTOR – VÝKAZY – volba UCRGU015.




Číslo
Pohybu
Popis pohybu
Poznámka
0111
Počáteční stav

přírůstky majetku
0121
Nově pořízené – vlastní investiční výstavbou
stavební investice
0122
Nově pořízené – nákupem

0131
Technické zhodnocení IM

0141
Bezúplatné převody mezi organizacemi v působnosti města (+)

0142
Bezúplatné převody – od cizích subjektů (+)

0151
Dary přijaté

0161
Změny v ocenění (+)

0171
Účetní opravy (+)

0172
Přebytky zjištěné při inventarizaci

0191
Ostatní přírůstky

úbytky majetku
0311
Vyřazení z důvodu opotřebení (likvidace majetku)

0321
Úbytek prodejem

0341
Bezúplatné převody mezi organizacemi v působnosti města (-)

0342
Bezúplatné převody – cizím subjektům (-)

0351
Dary poskytnuté

0361
Změny v ocenění (-)

0371
Účetní opravy (-)

0372
Vyřazení z důvodu manka nebo škody

0381
Vklad NIM a HIM do obchodních společností apod.

0391
Ostatní úbytky





3.8  Záznamové položky “ZP”
011	- Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a výrobků a podobné příjmy od jiných veřejných rozpočtů
012	- Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných  rozpočtů
013	- Neinvestiční nákupy a související výdaje od jiných veřejných rozpočtů
014	- Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů
020	- Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách
021	- Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách 
022	- Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách
023	- Investice ve vlastní režii
024	- Dotace přijaté z území jiného okresu
025	- Splátky půjček přijaté z území jiného okresu
026	- Dotace poskytnuté na území jiného okresu
027	- Půjčky poskytnuté na území jiného okresu
031	- Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity
032	- Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity

3.9 Účelové znaky “UZ”
00xxx účelové znaky stanovené MHMP
00000	Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky)
00x10	Financování - z vlastních fondů (zapojení zůstatku FRR z minulých let)
00x12	Financování - úvěry
00079	Dotace z rozpočtu MČ 
00080 - 00099	Dotace z rozpočtu HMP 
0099x	Účelové znaky náhradní (doplňkové) 
00991	Dotace ze státního rozpočtu (dosud neužívaná)
00992	Dotace z fondů EU
00993	Dotace z fondů NATO
yyxxx	Účelové znaky stanovené MF ČR

3.10 Číselníky organizačních  jednotek “ORJ”
Kapitoly HMP
01	rozvoj obce
02	městská infrastruktura
03	doprava
04	školství, mládež a samospráva
05	zdravotnictví a sociální oblast
06	kultura, sport a cestovní ruch
07	bezpečnost 
08	hospodářství
09	vnitřní správa
10	pokladní správa
Odbory MHMP - třídění podle sekcí
SEKCE  HOSPODÁŘSKÉ A  FINANČNÍ POLITIKY

11	BYT	Odbor bytový
16	ROZ	Odbor rozpočtu a účetnictví
21	OMI	Odbor městského investora
23	OSM	Odbor správy majetku 
28	DPC	Odbor daní, poplatků a cen
55	OIM	Odbor infrastruktury města
57	FIS	Odbor finanční správy
58	OOA	Odbor obchodních aktivit

SEKCE SPOLEČENSKÝCH POTŘEB A SPRÁVNÍCH AGEND

4	SOC	Odbor sociální péče a zdravotnictví
5	POZ	Odbor “Pozemkový úřad”
6	ZIV 	Odbor živnostenský
7	KUL	Odbor kultury a výstavnictví
17	OSA	Odbor občanskosprávních agend
64	OMT	Odbor mládeže a tělovýchovy
65	SKU	Odbor školský úřad

SEKCE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBLAST ROZVOJE A PÉČE O ÚZEMÍ		
10	DOP	Odbor dopravy
15	VYS	Odbor výstavby
19	OPP	Odbor památkové péče
38	OUR	Odbor územního rozhodování
54	OŽP	Odbor životního prostředí
SEKCE VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A VNITŘNÍ SLUŽBY 		
1	OHS	Odbor hospodářské správy
3	AMP	Odbor “Archiv hlavního města Prahy”
8	OKR	Odbor krizového řízení 
18	LEG	Odbor legislativní a právní
40	INF	Odbor informatiky
62	OZV	Odbor zahraničních vztahů
63	OPR	Odbor public relations

ODBORY MIMO SEKCE	
51	PRM	Odbor “Kancelář primátora”
53	AKR 	Odbor vnitřního auditu a kontroly
60	PER	Odbor personální
	RED	Odbor ředitele Magistrátu 
Odbory MHMP - třídění podle čísel odboru
1	OHS	Odbor hospodářské správy
3	AMP	Odbor “Archiv hlavního města Prahy”
4	SOC	Odbor sociální péče a zdravotnictví
5	POZ	Odbor “Pozemkový úřad”
6	ZIV 	Odbor živnostenský
7	KUL	Odbor kultury a výstavnictví
8	OKR	Odbor krizového řízení 
10	DOP	Odbor dopravy
11	BYT	Odbor bytový
15	VYS	Odbor výstavby
16	ROZ	Odbor rozpočtu a účetnictví
17	OSA	Odbor občanskosprávních agend
18	LEG	Odbor legislativní a právní
19	OPP	Odbor památkové péče
21	OMI	Odbor městského investora
23	OSM	Odbor správy majetku 
28	DPC	Odbor daní, poplatků a cen
38	OUR	Odbor územního rozhodování
40	INF	Odbor informatiky
51	PRM	Odbor “Kancelář primátora”
53	AKR 	Odbor vnitřního auditu a kontroly
54	OŽP	Odbor životního prostředí
55	OIM	Odbor infrastruktury města
57	FIS	Odbor finanční správy
58	OOA	Odbor obchodních aktivit
60	PER	Odbor personální
62	OZV	Odbor zahraničních vztahů
63	OPR	Odbor public relations
64	OMT	Odbor mládeže a tělovýchovy
65	SKU	Odbor školský úřad
	RED	Odbor ředitele Magistrátu
	
3.11	Číselník územních rozpočtů HMP

Třídění dle IČO
IČO	Název	OrgNum
00063410	MĚSTSKÁ ČÁST P 1	0065
00063461	MĚSTSKÁ ČÁST P 2	0074
00063517	MĚSTSKÁ ČÁST P 3	0078
00063584	MĚSTSKÁ ČÁST P 4	0084
00063631	MĚSTSKÁ ČÁST P 5	0098
00063703	MĚSTSKÁ ČÁST P 6	0119
00063754	MĚSTSKÁ ČÁST P 7	0130
00063797	MĚSTSKÁ ČÁST P 8	0135
00063894	MĚSTSKÁ ČÁST P 9	0143
00063941	MĚSTSKÁ ČÁST P 10	0162
00231126	MĚSTSKÁ ČÁST P11-JIŽNÍ MĚSTO	0090
00231134	MĚSTSKÁ ČÁST P16-KUNRATICE	0091
00231142	MĚSTSKÁ ČÁST P17-LIBUŠ	0092
00231151	MĚSTSKÁ ČÁST P12-MODŘANY	0093
00231185	MĚSTSKÁ ČÁST P25-VEL.CHUCHLE	0106
00231207	MĚSTSKÁ ČÁST P31-LYSOLAJE	0124
00231215	MĚSTSKÁ ČÁST P30-NEBUŠICE	0125
00231223	MĚSTSKÁ ČÁST P28-ŘEPY	0126
00231231	MĚSTSKÁ ČÁST P29-SUCHDOL	0127
00231266	MĚSTSKÁ ČÁST P34-ĎÁBLICE	0139
00231274	MĚSTSKÁ ČÁST P35-DOLNÍ CHABRY	0140
00231291	MĚSTSKÁ ČÁST P37-ČAKOVICE	0147
00231304	MĚSTSKÁ ČÁST P38-KBELY	0148
00231312	MĚSTSKÁ ČÁST P14-ČERNÝ MOST	0149
00231321	MĚSTSKÁ ČÁST P39-LETŇANY	0150
00231347	MĚSTSKÁ ČÁST P55-D.MĚCHOLUPY	0168
00231355	MĚSTSKÁ ČÁST P15-HOSTIVAŘ	0169
00231363	MĚSTSKÁ ČÁST P56-PETROVICE	0170
00231371	MĚSTSKÁ ČÁST P57-ŠTĚRBOHOLY	0171
00240044	MĚSTSKÁ ČÁST P40-BĚCHOVICE	0151
00240052	MĚSTSKÁ ČÁST P49-BENICE	0172
00240109	MĚSTSKÁ ČÁST P36-BŘEZINĚVES	0141
00240150	MĚSTSKÁ ČÁST P41-D.POČERNICE	0152
00240184	MĚSTSKÁ ČÁST P50-DUBEČ	0173
00240192	MĚSTSKÁ ČÁST P42-H.POČERNICE	0153
00240281	MĚSTSKÁ ČÁST P43-KLÁNOVICE	0155
00240338	MĚSTSKÁ ČÁST P44-KOLODĚJE	0156
00240346	MĚSTSKÁ ČÁST P52-KOLOVRATY	0174
00240362	MĚSTSKÁ ČÁST P51-KRÁLOVICE	0175
00240389	MĚSTSKÁ ČÁST P54-KŘESLICE	0176
00240516	MĚSTSKÁ ČÁST P53-NEDVĚZÍ	0177
00240711	MĚSTSKÁ ČÁST P45-SATALICE	0157
00240915	MĚSTSKÁ ČÁST P48-UHŘINĚVES	0178
00240923	MĚSTSKÁ ČÁST P46-ÚJEZD N/LESY	0158
00240982	MĚSTSKÁ ČÁST P47-VINOŘ	0160
00241431	MĚSTSKÁ ČÁST P26-LIPENCE	0107
00241458	MĚSTSKÁ ČÁST P27-LOCHKOV	0108
00241571	MĚSTSKÁ ČÁST P32-PŘ.KOPANINA	0128
00241598	MĚSTSKÁ ČÁST P20-RADOTÍN	0109
00241628	MĚSTSKÁ ČÁST P24-ŘEPORYJE	0112
00241661	MĚSTSKÁ ČÁST P23-SLIVENEC	0113
00241687	MĚSTSKÁ ČÁST P13-JIHOZÁP.MĚS.	0114
00241717	MĚSTSKÁ ČÁST P18-ŠEBEROV	0095
00241784	MĚSTSKÁ ČÁST P19-ÚJEZD	0096
00241857	MĚSTSKÁ ČÁST P21-ZBRASLAV	0115
00241881	MĚSTSKÁ ČÁST P22-ZLIČÍN	0117
45246858	MĚSTSKÁ ČÁST P33-TRÓJA	0215

Třídění dle OrgNum

Org
Num	IČO	Název
0065	00063410	MĚSTSKÁ ČÁST P 1
0074	00063461	MĚSTSKÁ ČÁST P 2
0078	00063517	MĚSTSKÁ ČÁST P 3
0084	00063584	MĚSTSKÁ ČÁST P 4
0090	00231126	MĚSTSKÁ ČÁST P11-JIŽNÍ MĚSTO
0091	00231134	MĚSTSKÁ ČÁST P16-KUNRATICE
0092	00231142	MĚSTSKÁ ČÁST P17-LIBUŠ
0093	00231151	MĚSTSKÁ ČÁST P12-MODŘANY
0095	00241717	MĚSTSKÁ ČÁST P18-ŠEBEROV
0096	00241784	MĚSTSKÁ ČÁST P19-ÚJEZD
0098	00063631	MĚSTSKÁ ČÁST P 5
0106	00231185	MĚSTSKÁ ČÁST P25-VEL.CHUCHLE
0107	00241431	MĚSTSKÁ ČÁST P26-LIPENCE
0108	00241458	MĚSTSKÁ ČÁST P27-LOCHKOV
0109	00241598	MĚSTSKÁ ČÁST P20-RADOTÍN
0112	00241628	MĚSTSKÁ ČÁST P24-ŘEPORYJE
0113	00241661	MĚSTSKÁ ČÁST P23-SLIVENEC
0114	00241687	MĚSTSKÁ ČÁST P13-JIHOZÁP.MĚS.
0115	00241857	MĚSTSKÁ ČÁST P21-ZBRASLAV
0117	00241881	MĚSTSKÁ ČÁST P22-ZLIČÍN
0119	00063703	MĚSTSKÁ ČÁST P 6
0124	00231207	MĚSTSKÁ ČÁST P31-LYSOLAJE
0125	00231215	MĚSTSKÁ ČÁST P30-NEBUŠICE
0126	00231223	MĚSTSKÁ ČÁST P28-ŘEPY
0127	00231231	MĚSTSKÁ ČÁST P29-SUCHDOL
0128	00241571	MĚSTSKÁ ČÁST P32-PŘ.KOPANINA
0130	00063754	MĚSTSKÁ ČÁST P 7
0135	00063797	MĚSTSKÁ ČÁST P 8
0139	00231266	MĚSTSKÁ ČÁST P34-ĎÁBLICE
0140	00231274	MĚSTSKÁ ČÁST P35-DOLNÍ CHABRY
0141	00240109	MĚSTSKÁ ČÁST P36-BŘEZINĚVES
0143	00063894	MĚSTSKÁ ČÁST P 9
0147	00231291	MĚSTSKÁ ČÁST P37-ČAKOVICE
0148	00231304	MĚSTSKÁ ČÁST P38-KBELY
0149	00231312	MĚSTSKÁ ČÁST P14-ČERNÝ MOST
0150	00231321	MĚSTSKÁ ČÁST P39-LETŇANY
0151	00240044	MĚSTSKÁ ČÁST P40-BĚCHOVICE
0152	00240150	MĚSTSKÁ ČÁST P41-D.POČERNICE
0153	00240192	MĚSTSKÁ ČÁST P42-H.POČERNICE
0155	00240281	MĚSTSKÁ ČÁST P43-KLÁNOVICE
0156	00240338	MĚSTSKÁ ČÁST P44-KOLODĚJE
0157	00240711	MĚSTSKÁ ČÁST P45-SATALICE
0158	00240923	MĚSTSKÁ ČÁST P46-ÚJEZD N/LESY
0160	00240982	MĚSTSKÁ ČÁST P47-VINOŘ
0162	00063941	MĚSTSKÁ ČÁST P 10
0168	00231347	MĚSTSKÁ ČÁST P55-D.MĚCHOLUPY
0169	00231355	MĚSTSKÁ ČÁST P15-HOSTIVAŘ
0170	00231363	MĚSTSKÁ ČÁST P56-PETROVICE
0171	00231371	MĚSTSKÁ ČÁST P57-ŠTĚRBOHOLY
0172	00240052	MĚSTSKÁ ČÁST P49-BENICE
0173	00240184	MĚSTSKÁ ČÁST P50-DUBEČ
0174	00240346	MĚSTSKÁ ČÁST P52-KOLOVRATY
0175	00240362	MĚSTSKÁ ČÁST P51-KRÁLOVICE
0176	00240389	MĚSTSKÁ ČÁST P54-KŘESLICE
0177	00240516	MĚSTSKÁ ČÁST P53-NEDVĚZÍ
0178	00240915	MĚSTSKÁ ČÁST P48-UHŘINĚVES
0215	45246858	MĚSTSKÁ ČÁST P33-TRÓJA

Třídění dle názvu

Název	IČO	OrgNum
MĚSTSKÁ ČÁST P 1	00063410	0065
MĚSTSKÁ ČÁST P 10	00063941	0162
MĚSTSKÁ ČÁST P 2	00063461	0074
MĚSTSKÁ ČÁST P 3	00063517	0078
MĚSTSKÁ ČÁST P 4	00063584	0084
MĚSTSKÁ ČÁST P 5	00063631	0098
MĚSTSKÁ ČÁST P 6	00063703	0119
MĚSTSKÁ ČÁST P 7	00063754	0130
MĚSTSKÁ ČÁST P 8	00063797	0135
MĚSTSKÁ ČÁST P 9	00063894	0143
MĚSTSKÁ ČÁST P11-JIŽNÍ MĚSTO	00231126	0090
MĚSTSKÁ ČÁST P12-MODŘANY	00231151	0093
MĚSTSKÁ ČÁST P13-JIHOZÁP.MĚS.	00241687	0114
MĚSTSKÁ ČÁST P14-ČERNÝ MOST	00231312	0149
MĚSTSKÁ ČÁST P15-HOSTIVAŘ	00231355	0169
MĚSTSKÁ ČÁST P16-KUNRATICE	00231134	0091
MĚSTSKÁ ČÁST P17-LIBUŠ	00231142	0092
MĚSTSKÁ ČÁST P18-ŠEBEROV	00241717	0095
MĚSTSKÁ ČÁST P19-ÚJEZD	00241784	0096
MĚSTSKÁ ČÁST P20-RADOTÍN	00241598	0109
MĚSTSKÁ ČÁST P21-ZBRASLAV	00241857	0115
MĚSTSKÁ ČÁST P22-ZLIČÍN	00241881	0117
MĚSTSKÁ ČÁST P23-SLIVENEC	00241661	0113
MĚSTSKÁ ČÁST P24-ŘEPORYJE	00241628	0112
MĚSTSKÁ ČÁST P25-VEL.CHUCHLE	00231185	0106
MĚSTSKÁ ČÁST P26-LIPENCE	00241431	0107
MĚSTSKÁ ČÁST P27-LOCHKOV	00241458	0108
MĚSTSKÁ ČÁST P28-ŘEPY	00231223	0126
MĚSTSKÁ ČÁST P29-SUCHDOL	00231231	0127
MĚSTSKÁ ČÁST P30-NEBUŠICE	00231215	0125
MĚSTSKÁ ČÁST P31-LYSOLAJE	00231207	0124
MĚSTSKÁ ČÁST P32-PŘ.KOPANINA	00241571	0128
MĚSTSKÁ ČÁST P33-TRÓJA	45246858	0215
MĚSTSKÁ ČÁST P34-ĎÁBLICE	00231266	0139
MĚSTSKÁ ČÁST P35-DOLNÍ CHABRY	00231274	0140
MĚSTSKÁ ČÁST P36-BŘEZINĚVES	00240109	0141
MĚSTSKÁ ČÁST P37-ČAKOVICE	00231291	0147
MĚSTSKÁ ČÁST P38-KBELY	00231304	0148
MĚSTSKÁ ČÁST P39-LETŇANY	00231321	0150
MĚSTSKÁ ČÁST P40-BĚCHOVICE	00240044	0151
MĚSTSKÁ ČÁST P41-D.POČERNICE	00240150	0152
MĚSTSKÁ ČÁST P42-H.POČERNICE	00240192	0153
MĚSTSKÁ ČÁST P43-KLÁNOVICE	00240281	0155
MĚSTSKÁ ČÁST P44-KOLODĚJE	00240338	0156
MĚSTSKÁ ČÁST P45-SATALICE	00240711	0157
MĚSTSKÁ ČÁST P46-ÚJEZD N/LESY	00240923	0158
MĚSTSKÁ ČÁST P47-VINOŘ	00240982	0160
MĚSTSKÁ ČÁST P48-UHŘINĚVES	00240915	0178
MĚSTSKÁ ČÁST P49-BENICE	00240052	0172
MĚSTSKÁ ČÁST P50-DUBEČ	00240184	0173
MĚSTSKÁ ČÁST P51-KRÁLOVICE	00240362	0175
MĚSTSKÁ ČÁST P52-KOLOVRATY	00240346	0174
MĚSTSKÁ ČÁST P53-NEDVĚZÍ	00240516	0177
MĚSTSKÁ ČÁST P54-KŘESLICE	00240389	0176
MĚSTSKÁ ČÁST P55-D.MĚCHOLUPY	00231347	0168
MĚSTSKÁ ČÁST P56-PETROVICE	00231363	0170
MĚSTSKÁ ČÁST P57-ŠTĚRBOHOLY	00231371	0171

3.12	Číselník kapitol HMP s přičleněním funkčního třídění rozpočtové skladby
Kapitola  01
Odd. §	Text	Kapitola
211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	
2111	Těžba uhlí	01
2112	Těžba rud	01
2113	Těžba uranu	01
2114	Jaderná energetika	01
2115	Programy zateplování a úspor energie	01
2119	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j. n.	01
212	Ostatní odvět. a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121	Stavebnictví	01
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	01
2129	Odvětvové a oborové programy j. n. 	01
216	Správa v odvětví energetiky, prům.,staveb.,obchodu a služeb	
2169	Ostatní správa v prům., staveb.,obchodu a službách	01
218	Výzkum a vývoj v průmyslu, staveb., obchodu a službách	
2180	Výzkum a vývoj v průmyslu, staveb., obchodu a službách	01
219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	
2191	Mezinár. spolupráce v prům.,staveb.,obchodu a službách	01
2199	Záležitosti prům.,staveb.,obchodu a služeb j. n.	01
361	Programy rozvoje bydlení a bytové výstavby	
3611	Programy podpory individuální bytové výstavby	01
3619	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j.n.	01
363	Komunální služby a územní rozvoj	
3634	Lokální zásobování teplem	01
3635	Územní plánování	01
366	Správa v oblasti bydlení, komunál.služeb a územního rozvoje
3669	Ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje j.n.	01
368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje	
3680	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje	01
369	Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje	
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, kom.služeb a úz. rozvoje	01
3699	Záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje j.n.	01
Kapitola  02
Odd. §	Text	Kapitola
101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
1011	Udržování výrobního potenciálu zemědělství	02
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a potravinářství	02
1013	Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí	02
1014	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní veterinár. péče	02
1019	Zeměděl. a potravinář. činnost a rozvoj j.n.	02
102	Regulace zemědělské produkce a trhu	
1021	Regulace trhu s produkty rostlinné výroby	02
1022	Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostl. výr.	02
1023	Regulace trhu s produkty živočišné výroby	02
1024	Regulace trhu s výrobky vzniklými zprac. produktů živočišné výr.	02
1029	Záležitosti regulace zemědělské produkce a zemědělského trhu j.n.	02
103	Lesní hospodářství	
1031	Pěstební činnost	02
1032	Podpora ostatních produkčních činností	02
1036	Správa v lesním hospodářství	02
1037	Celospolečenské funkce lesů	02
1039	Záležitosti lesního hospodářství j. n.	02
106	Správa v zemědělství	
1063	Správa zemědělského majetku	02
1069	Ostatní správa v zemědělství	02
108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	
1081	Zemědělský výzkum a vývoj	02
1082	Lesnický výzkum	02
109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	
1091	Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hosp.	02
1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.	02
231	Pitná voda	
2310	Pitná voda	02
232	Odvádění a čistění odpadních vod	
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nákládání s kaly	02
2322	Prevence znečišťování vody	02
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	02
233	Vodní toky a vodohospodářská díla	
2331	Úpravy vodohosp. významných a vodárenských toků	02
2332	Vodní díla na vodohosp. významných a vodárenských tocích	02
2333	Úpravy drobných vodních toků	02
2334	Revitalizace říčních systémů	02
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j. n.	02
234	Voda v zemědělské krajině	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	02
2342	Protierozní ochrana	02
2349	Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.	02
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	02
238	Vodohospodářský výzkum a vývoj	
2380	Vodohospodářský výzkum a vývoj	02
239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	
2391	Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství	02
2399	Záležitosti vodního hospodářství j.n.	02
363	Komunální služby a územní rozvoj	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 	02
371	Ochrana ovzduší	
3711	Odstraňování tuhých emisí	02
3712	Odstraňování plynných emisí	02
3713	Změny technologií vytápění	02
3714	Opatření ke sniž. produkce skleník.plynů a plynů poškoz.oz.vrstvu	02
3715	Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí	02
3716	Monitoring ochrany ovzduší	02
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	02
372	Náklady s odpady	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	02
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	02
3724	Využití  a zneškodňování nebezpečných odpadů	02
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	02
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	02
3727	Prevence vniku odpadů	02
3728	Monitoring nakládání s odpady	02
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	02
373	Ochrana půdy a podzemní vody	
3731	Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infikacím	02
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	02
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	02
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.	02
374	Ochrana přírody a krajiny 	
3741	Ochrana druhů a stanovišť	02
3742	Chráněné části přírody	02
3743	Rekultivace půdy v důsledku těžeb. a důlní čin., po skládkách odpadů	02
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	02
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	02
375	Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí	
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	02
3753	Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů	02
3759	Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j.n.	02
376	Správa v ochraně životního prostředí	
3769	Ostatní správa v ochraně živ. prostředí	02
378	Výzkum životního prostředí	
3780	Výzkum životního prostředí	02
379	Ostatní činnosti v životním prostředí	
3791	Mezinárodní spolupráce v životním prostředí	02
3792	Ekologická výchova a osvěta	02
3793	Ekologické programy  v dopravě	02
3799	Ekologické záležitosti a programy j.n.	02

Kapitola  03
Odd. §	Text	Kapitola
221	Pozemní komunikace	
2211	Dálnice	03
2212	Silnice	03
2219	Záležitosti pozemních komunikací j.n.	03
222	Silniční doprava	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	03
2222	Kontrola technické způsobilosti vozidel	03
2229	Záležitosti v silniční dopravě j.n.	03
223	Vnitrozemská plavba	
2231	Vodní cesty	03
2232	Provoz vnitrozemské plavby	03
2239	Záležitosti vnitrozemské plavby j.n.	03
224	Železniční doprava	
2241	Železniční dráhy	03
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	03
2243	Drážní vozidla	03
2249	Záležitosti železniční dopravy j.n.	03
226	Správa v dopravě	
2269	Ostatní správa v dopravě	03
227	Doprava ostatních drah	
2271	Ostatní dráhy	03
2272	Provoz ostatních drah	03
2279	Záležitosti ostatních drah j. n.	03
228	Výzkum v dopravě	
2280	Výzkum a vývoj v dopravě	03
229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	03
2299	Záležitosti v dopravě j.n.	03

Kapitola  04
Odd. §	Text	Kapitola
311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	
3111	Předškolní zařízení	04
3112	Speciální předškolní zařízení	04
3113	Základní školy	04
3114	Speciální základní školy	04
3115	Internátní speciální mateřské školy	04
3116	Internátní speciální základní školy	04
3119	Záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání j.n.	04
312	Školy zajišťující střední vzdělávání	
3121	Gymnázia	04
3122	Střední odborné školy	04
3123	Střední odborná učiliště a učiliště	04
3124	Speciální střední školy	04
3125	Speciální střední odborná učiliště a učiliště 	04
3126	Internátní speciální střední školy	04
3127	Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště	04
3128	Sportovní školy - gymnázia	04
3129	Zařízení středního vzdělávání j.n.	04
313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	
3131	Výchovná zařízení pro děti a mládež	04
3132	Diagnostické ústavy pro děti a mládež	04
3139	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.	04
314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání	04
3142	Školní stravování při středním vzdělávání 	04
3143	Školní družiny a kluby	04
3144	Školy v přírodě	04
3145	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	04
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	04
3147	Školní hospodářství, školní statky, školní polesí stř. škol	04
3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže j.n.	04
315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání	
3150	Vyšší odborné školy	04
323	Zájmové studium	
3231	Základní umělecké školy	04
3239	Záležitosti zájmového studia j.n.	04
326	Správa ve vzdělávání 	
3262	Činnost ost. orgánů st. správy ve vzdělávání	04
3269	Ostatní správa ve vzdělávání a j.n.	04
328	Výzkum školství a vzdělávání	
3280	Výzkum školství a vzdělávání	04
329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	04
3299	Záležitosti vzdělávání  j.n.	04
342	Zájmová činnost a rekreace	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	04
380	Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	
3802	Grantová agentura 	04
3809	Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný j.n.	04

Kapitola  05
Odd. §	Text	Kapitola
342	Zájmová činnost a rekreace 	
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	05
351	Ambulantní péče 	
3511	Všeobecná ambulantní péče	05
3512	Stomatologická péče	05
3513	Lékařská služba první pomoci	05
3514	Transfúzní služba	05
3519	Ambulantní péče j.n.	05
352	Ústavní péče	
3521	Fakultní nemocnice	05
3522	Ostatní nemocnice	05
3523	Odborné léčebné ústavy	05
3526	Lázeňské léčebny,ozdravovny, sanatoria	05
3529	Ústavní péče j.n.	05
353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	
3531	Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví	05
3532	Lékárenská služba	05
3533	Zdravotnická záchranná služba 	05
3539	Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.	05
354	Zdravotnické programy	
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami	05
3542	Prevence HIV / AIDS	05
3543	Programy pomoci zdravotně postižených	05
3549	Speciální zdravotnické programy a péče j.n.	05
356	Správa ve zdravotnictví	
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	05
358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	
3581	Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací	05
3589	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.	05
359	Ostatní činnost ve zdravotnictví	
3591	Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	05
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	05
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.	05
417	Dávky sociální pomoci	
4171	Příspěvek na živobytí	05
4172	Finanční výpomoc	05
4173	Zvýšení důchodu pro bezmocnost	05
4179	Dávky sociální pomoci j.n.	05
418	Dávky zdravotně postiženým občanům	
4180	Dávky zdravotně postiženým občanům	05
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	
4191	Státní příspěvky na důchodové připojištění	05
4192	Úrokové příspěvky  mladým manželstvím	05
4193	Dávky a odškodnění váleč. veteránům a 	
perzekuovaným osobám	05
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n	05
421	Pasivní politika zaměstnanosti	
4210	Pasivní politika zaměstnanosti	05
422	Aktivní politika zaměstnanosti	
4221	Rekvalifikace	05
4222	Veřejně prospěšné práce	05
4223	Účelná pracovní místa	05
4224	Odborná praxe absolventů	05
4225	Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů	05
4226	Ostatní programy podpory zaměstanosti	05
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	05
428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti	
4280	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti	05
431	Sociál. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým občanům	
4311	Sociální ústavy pro dospělé	05
4312	Domovy - penizony pro důchodce a zdrav. postižené občany	05
4313	Sociál. ústavy pro zdrav. postiž. mládež včetně diagnostic. ústavů	05
4314	Pečovatelská služba	05
4315	Sociální hospitalizace	05
4316	Domovy důchodců	05
4319	Sociál.péče a pomoc starým a zdrav. postiženým (kromě ústavní) j.n.	05
432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	
4321	Kojenecké ústavy	05
4322	Ústavy péče pro mládež 	05
4323	Sociál. pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)	05
4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	05
433	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	
4331	Dětské jesle	05
4332	Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče	05
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	05
4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.	05
434	Ostatní sociál. péče a pomoc	
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsob.	05
4342	Sociál. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	05
4343	Soc. pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem	05
4344	Sociální poradenství	05
4345	Centra sociální pomoci 	05
4346	Zvláštní zařízení sociální pomoci	05
4347	Zařízení sociální pomoci pro přežití	05
4349	Sociální péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva j.n.	05
438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	
4380	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	05
439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	
4391	Mezinárod. spolupráce v soc. zabezpeč. a programech zaměstnan.	05
4399	Záležitosti sociál. věcí a politky zaměstnanosti j.n.	05
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221	Humanitární zahraniční pomoc	05
Kapitola  06
Odd. §	Text	Kapitola
214	Vnitřní obchod, služby a turismus	
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	06
331	Kultura 	
3311	Divadelní činnost	06
3312	Činnost uměleckých souborů	06
3313	Filmová tvorba, distribuce,kina a shromažďování audiovizuál.archiválií	06
3314	Činnosti knihovnické	06
3315	Činnosti muzeí a galerií	06
3316	Podpora činností na vydávání lit., hudeb.,výtvar. a audiovizuál. děl 	06
3317	Výstavní činnosti v kultuře	06
3319	Záležitosti kultury j.n.	06
332	Ochrana památek a péče o kultur. dědictví a národ. a histor. povědomí	
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	06
3322	Zachování a obnova kulturních památek	06
3324	Výkup předmětu kulturní hodnoty	06
3325	Pražský hrad	06
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a histor. povědomí	06
3329	Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.	06
333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	06
334	Sdělovací prostředky	
3341	Rozhlas a televize	06
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	06
336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3369	Ost. správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředků	06
338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělov. prostředků	
3380	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	06
339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostředků
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích	06
3392	Zájmová činnost v kultuře	06
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacíh prostředků j.n.	06
341	Tělovýchova  	
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	06
348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	
3480	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	06
Kapitola  07
Odd. §	Text	Kapitola
519	Ostatní záležitosti obrany	
5191	Mezinárodní spolupráce v obraně	07
5199	Záležitosti obrany j.n.	07
521	Civilní ochrana 	
5211	Civilní ochrana - vojenská část	07
5212	Civilní ochrana - nevojenská část	07
5219	Záležitosti civilní ochrany j. n.                 	07
522	Hospodářská opatření pro krizové stavy	
5220	Hospodářská opatření pro krizové stavy	07
526	Státní správa v oblasti civilního nouzového plánování	
5269	Ostatní správa v oblasti civil. nouzového plánování	07
528	Výzkum a vývoj v oblasti civil. nouzového plánování	
5281	Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany	07
5289	Výzkum a vývoj v oblasti civil. nouzového plánování j.n.	07
529	Ostatní záležitosti civil. nouzového plánování	
5291	Mezinárodní spolupráce v civil. nouzovém plánování	07
5292	Poskytnutí vzájemné zahr. pomoci podle mezinár. smluv	07
5299	Záležitosti civil. nouzového plánování j.n.	07
531	Bezpečnost a veřejný pořádek 	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek 	07
5316	Činnost ústř. orgánu st. správy v oblasti bezpečnosti a ...	07
5319	Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.	07
538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	
5380	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	07
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	
5391	Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veř. pořádku	07
5399	Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.	07
551	Požární ochrana	
5511	Požární ochrana - profesionální část	07
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	07
5517	Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany	07
5519	Záležitosti požární ochrany j.n.	07
552	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
5521	Operační a informační střediska integr. záchran. systému	07
5522	Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	07
5529	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému j.n.	07
556	Státní správa v požární ochraně a integr. záchran. systému	
5563	Činnost ost. orgánů st. správy v integr. záchran. systému	07
558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integr. záchr. systému	
5580	Výzkum a vývoj v  požární ochraně a integr. záchr. systému 	07
559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchran. systému
5591	Mezinárodní spolupráce v oblasti požár. ochrany a integr.záchr. sys.	07
5592	Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv	07
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchran. systému j.n.	07
Kapitola  08
Odd. §	Text	Kapitola
241	Činnost spojů	
2411	Záležitosti pošt	08
2412	Záležitosti telekomunikací	08
2413	Záležitosti radiokomunikací	08
2419	Záležitosti spojů j.n.	08
246	Správa ve spojích	
2469	Ostatní správa ve spojích	08
248	Výzkum a vývoj ve spojích	
2480	Výzkum a vývoj ve spojích	08
249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	
2491	Mezinárodní spolupráce ve spojích	08
2499	Záležitosti spojů j. n. 	08
251	Programy podpory podnikání	
2510	Programy  podpory podnikání	08
254	Všeobecné hospodářské služby	
2541	Geologie	08
2542	Meteorologie	08
2549	Všeobecné hospodářské služby j. n. 	08
256	Všeobecná hospodářská správa 	
2569	Všeobecná hospodářská správa j.n.	08
258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hosp. záležitostí	
2580	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hosp. záležitostí	08
259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	
2590	Mezinárodní spolupráce ve všeobec. hosp. záležitostech	08
361	Programy rozvoje bydlení a bytové výstavby	
3612	Bytové hospodářství	08
363	Komunální služby a územní rozvoj	
3631	Veřejné osvětlení	08
3632	Pohřebnictví	08
3639	Komunální služby a územní rozvoj  j.n.	08
375	Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí	
3752	Protiradonová opatření	08

Kapitola  09
Odd. §	Text	Kapitola
611	Zastupitelské orgány	
6112	Místní zastupitelské orgány	09
6113	Regionální zastupitelské orgány	09
6114	Volby do Parlamentu ČR	09
6115	Volby do územních zastupitelských sborů	09
617	Regionální a místní správa	
6171	Činnost místní správy	09
6172	Činnost regionální správy	09
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě	
6180	Výzkum ve státní správě a samosprávě	09
619	Politické strany a hnutí	
6190	Politické strany a hnutí	09
621	Ostatní veřejné služby	
6211	Archivní činnost	09
6219	Ostatní veřejné služby j.n.	09
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6222	Rozvojová zahraniční pomoc	09
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	09
6229	Zahraniční pomoc j.n.	09
Kapitola  10
Odd. §	Text	Kapitola
256	Všeobecná hospodářská správa	
2564	Správa národního majetku	10
631	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10
632	Pojištění funkčně nespecifikované	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	10
633	Převody vlastním fondům  v rozpočtech územní úrovně	
6330	Převody vlastním fondům  v rozpočtech územní úrovně	10
639	Ostatní finanční operace	
6391	Soudní a mimosoudní rehabilitace	10
6399	Finanční operace j.n.	10
640	Ostatní činnosti 	
6401	Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády	10
6409	Ostatní činnosti j.n.	10




4. Metodika ROZ
Základním dokumentem pro zpracování návrhu rozpočtu kapitálových výdajů je formulář “Střednědobý rozpočtový výhled akce - požadavek na finanční zdroje”. Formulář vyplní předkladatelé a zpracovatel jej převede do elektronické podoby v programu ROZ. Předkladatel a zpracovatel může být tatáž organizace. Vytvořená data budou potom předána na MHMP, kde proběhne sumarizace dat a příprava pro další zpracování, jak přibližuje Schéma toku dat při sběru požadavků na kapitálové výdaje. 
Pro návrh rozpočtu kapitálových výdajů bude pro příslušné roky platit následující význam:

Aktuální rok 
Rok pro návrh rozpočtu kapitálových výdajů - následující rok po roce aktuálním
Roky následující po roku pro návrh rozpočtu kapitálových výdajů (následujícím roku po roce aktuálním) 

Součástí návrhu rozpočtu kapitálových výdajů následujícího roku bude investiční výhled - návrh akcí připravovaných k realizaci v dalších šesti letech. Jedná se v případě již předloženého návrhu akcí o jejich zpřesnění a doplnění nebo o předložení jiných návrhů.

Pro návrh rozpočtu kapitálových výdajů na další roky je význam jednotlivých roků analogický a lze jej odvodit z předchozího příkladu. 

Pokud bude v textu uvedeno slovo akce, myslí se tím investiční akce. 






Vzor formuláře a popis jeho částí:


       Střednědobý rozpočtový výhled akce – požadavek na finanční zdroje
GORF-ROZ-01.01
Místo:

PID písemnosti
Číslo jednací:


Údaje o předkladateli
IČO:

Název:

Typ:

Zodpovědná osoba
Funkce:

Osobní číslo:

Příjmení osoby:

Telefon:

Jméno osoby:

Fax: 

Údaje o investiční akci
Číslo akce:

Typ akce: *1)
Název akce:

Zah
Roz
Poz
Uko
Adresa akce
ulice:

část obce:

PSČ:

obec:

Financování a realizace
Financování od:

do:

Realizace od:

do:

Rekapitulace výdajů (nákladů)
Pož.zdroje
Aktuální rok 
Příští rok
Další roky
Skutečnost do 31.12.m.r.:

Celkem:



Rozpočet schválený a.r. :

vlastní



Rozpočet upravený a.r. :

ostatní(MČ)



Souhrn aktuální :

HMP



Souhrn původní :

ČR





EU+NATO



Komentář

V případě žádosti o státní dotaci nebo o dotaci z fondů EU a NATO je vhodné na příslušnou disketu nakopírovat i příslušné formuláře ISPROFIN ve smyslu čj.113/5095/2000 MF ČR
Počet listů
Razítko
Schválil
Datum



Podpis:
*1) Nehodící se škrtněte

Detailní údaje o finančním profilu akce (v Kč)
Akce:

Název předkladatele :

IČO
Rok
H
Mě
SU
ODPA
POL
UZ
ORJ
ORG
Výdaje (náklady)



















































































































































































































































































































































































































































































































Popis jednotlivých částí formuláře
4.1 Úvodní informace
Místo
místo vyplnění formuláře.
Číslo jednací
vyplňuje se číslo jednací dokumentu, pokud je přiděleno.
PID písemnosti
PID - prvotní identifikátor je základním technologickým prvkem zpracování návrhu rozpočtu kapitálových výdajů. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci všech investičních akcí (rozestavěných i zahajovaných). Pro zadání PID do programu ROZ není nutné speciální zařízení (pro čtení čárového kódu), stačí jej pořídit pomocí klávesnice.
PID se přiděluje pouze na nové požadavky.
4.2 Údaje o předkladateli
IČO
identifikace organizace, která požaduje prostředky z rozpočtu HMP, MČ nebo odbor MHMP
Název
název předkladatele.
4.3 Zodpovědná osoba
Funkce, příjmení osoby,  jméno osoby, osobní číslo, telefon, fax
identifikace osoby, která je garantem investiční akce, odpovídá za věcnou a formální správnost vyplněného formuláře a je možno s ní konzultovat případné otázky, problémy či od ní získat upřesňující informace k uvedené akci.

4.4 Údaje o investiční akci
Číslo akce 
Pokud je investiční akce evidována  MHMP, má již své identifikační číslo akce (v současné době čtyřciferné). Pokud tomu tak není, nevyplňuje se a do programu ROZ vstupuje jako hodnota 0000.
Název akce 
určuje předmět investiční akce. Název akce musí být krátký, jasný a výstižný. Platný název nelze v průběhu existence investiční akce měnit.
Typ akce zahajovaná, rozestavěná, pozastavená, ukončená 
v případě formuláře se nehodící škrtne, v případě programu ROZ vybereme z lokální nabídky. Rozestavěná akce musí mít svoje číslo podle investičního plánu  MHMP. Zkratky uvedené na formuláři znamenají ZAH - zahajovaná, ROZ - rozestavěná, POZ - pozastavená, UKO - ukončená
Adresa Akce
Zadává se u těch akcí, kde je možné ji určit a přiblížit tak umístění akce. Adresa je rozdělena na čtyři části. První část tvoří ulice (včetně čísla popisného nebo orientačního). U technických sítí, komunikací apod. je možno zadat i více ulic, případně interval. Druhá část slouží k zadání části obce. Třetí část tvoří PSČ a čtvrtá je název města.
Financování a realizace
interval roků financování a realizace akce

4.5 Rekapitulace výdajů (nákladů)
Uvádějí se v korunách, nikoliv v tisících a v cenách běžného období.
Skutečnost do 31.12. m.r. 
skutečně profinancované prostředky do 31.12. minulého roku.
Rozpočet aktuálního roku schválený
schválený rozpočet na aktuální kalendářní rok.
Rozpočet aktuálního roku upravený
upravený rozpočet na aktuální kalendářní rok. Pozor, jedná se o rozpočet upravený, nikoli o jednotlivé úpravy rozpočtu.
Souhrn aktuální
Součet za všechny výše uvedené položky a požadované zdroje celkem.
Souhrn původní
Pevná částka představující původní plánované výdaje (náklady) na uvedenou akci pro porovnání proti souhrnu aktuálnímu.
Požadované zdroje
Celkové požadavky na příští rok a na další roky v rozdělení zdrojů na:
- vlastní zdroje
- rozpočet MČ
- rozpočet HMP
- státní fondy
- fondy EU a NATO
4.6 Komentář
Komentář je nedílnou součástí uplatňovaného požadavku na krytí investičních výdajů. Zpracovává se za všechny akce, tzn. i za akce rozestavěné. Kvalitní komentář, zejména u nově navrhovaných akcí, bude základním vodítkem pro kompetenta k zařazení akce do rozpočtu HMP a jejího finančního krytí. Obsah komentáře by měl být zaměřen především na následující body:
¨	základní technické parametry, důležité charakteristiky a informace o investiční akci
¨	předpokládané kapacity získané touto akcí 
¨	u akcí, jejichž realizací vzniknou nové kapacity, uvést předpokládané neinvestiční náklady na zajištění provozu navrhované akce.
¨	důvod uplatnění požadavku
¨	konkrétní přínos pro zřizovatele nebo zakladatele
¨	u rozestavěných akcí dále informace o stavu rozestavěnosti, postupu prací, předpokládané a realizované investiční výdaje ve vazbě na stupeň rozestavěnosti, návazné investiční akce, zdůvodnění případného nárůstu celkových nákladů akce atd.

V případě žádosti o státní dotaci, dotaci z fondů EU nebo NATO je vhodné na příslušnou disketu nakopírovat příslušný formulář ISPROFIN ve smyslu č.j. 113/5095/2000 MF ČR.

Počet listů - počet všech listů k formuláři včetně formuláře.
Razítko - razítko předkladatele.
Schválil - jméno a příjmení schvalujícího.
Datum - datum vyplnění žádosti.
Podpis - podpis schvalujícího.

4.7 Detailní údaje o finančním profilu akce (v Kč)
Údaje jsou klasifikovány podle druhového a funkčního třídění rozpočtové skladby a podle účelového znaku (zdroje) financování. Rozpočet a požadavky (návrh rozpočtu) se pořizují v cenách běžného období v korunách, nikoliv v tisících.

Předkladatel je povinen vyplnit všechny sloupce v této části formuláře.
Slovo "IČO"
Pro “H”=0 je to IČO organizace, která má uvedený řádek finančního profilu akce ve svých datech účetnictví.
Pro “H”=2,3,7,8 je to IČO organizace, která má uvedený řádek finančního profilu akce ve svých datech rozpočtu.
Pro “H”=9 se uvádí IČO předkladatele, pokud se jedná o vlastní rozpočtové zdroje (prostředky), nebo pokud se žádá o státní dotaci nebo o dotaci z EU či NATO (“UZ” =  00000, 00x10, 00x12, 00991, 00992, 00993, yyxxx (tj. účelový znak přidělený MF ČR)). 
V ostatních případech se pro “H” = 9 uvádí IČO poskytovatele místní dotace (z jiného než vlastního územního rozpočtu HMP) viz číselník v kap. 3.11 (platí pro “UZ” =  00079 nebo 00094).
Slovo "Rok"
Zadáním roku určíme, kterého období se budou následující údaje v řádku týkat. 
Slovo “H” - druh dokladu
Druh dokladu určuje typ dat: běžné účetní zápisy, skutečně čerpané prostředky - 0, schválený rozpočet - 2, upravený rozpočet - 3, platební kalendář - 6, požadavek na rozpočet (návrh) - 9.
“H” = 9 - požadavky (návrh rozpočtu)
	- na aktuální rok,
	- na příští rok,
	- na další roky.
“H” = 0 - skutečně profinancovaných prostředků do 31.12. minulého roku.
“H” = 2 - schválený rozpočet aktuálního roku.
“H” = 3 - upravený rozpočet aktuálního roku.
“H” = 6 - rozpis rozložení plánovaných výdajů na akci v členění na měsíce (platební kalendář) v příštím roce u rozestavěných akcí. Tento druh dokladu je pro sběr rozpočtu nepovinný. Pouze u tohoto druhu dokladu lze zadat měsíc. U ostatních druhů dokladu se doplňuje hodnota měsíce = 01, v případě programu ROZ se automaticky přeskakuje s nastavenou hodnotou na 01.
Slovo “Mě” - měsíc
Struktura: xx
Určuje období v platebním kalendáři, v ostatních případech je hodnota automaticky  předplněna číslem 01 a přeskakována.
Slovo “SU” - syntetický účet
Struktura: xxx
Používá se přednastavená hodnota 231 (případně 234), v programu ROZ se automaticky přeskakuje.
Slovo “ODPA” - oddíl, paragraf
Struktura: xxxx
Určuje funkční členění dle platné rozpočtové skladby (viz kap. 3.5). 
Slovo “POL” - položka
Struktura: xxxx
Určuje druhové třídění dle platné rozpočtové skladby (viz kap. 3.6). Pokud není možné výdaje v následujících letech detailně druhově zatřídit do třídy 6, použije se položka 6909.
Kombinace slov “ODPA”, “POL” určuje, na co jsou nebo budou prostředky vydány a je nutno je vyplňovat s maximální odpovědností. Číselníky jsou uvedeny v této příručce. Nevhodné zařazení investičních výdajů může způsobit zkreslení návrhu rozpočtu . 
Slovo “Uz” (účelový znak)
Struktura: xxxxx
určuje zdroj krytí vynaložených prostředků. 

Stanovené účelové znaky
00000	Nespecifikovaný zdroj (lze použít pokud není znám konkrétní zdroj, zahrnuje i vlastní prostředky)
00x10	Financování - z vlastních fondů (zapojení zůstatku FRR z minulých let)
00x12	Financování - úvěry
00079	Dotace z rozpočtu MČ (městské části)
00094	Dotace z rozpočtu HMP (centrálního)
	Účelové znaky náhradní (doplňkové)
00991	Dotace ze státního rozpočtu - nová (nahrazuje dříve používaný “UZ” 30000)
00992	Dotace z fondů EU
00993	Dotace z fondů NATO
yyxxx	Dotace ze státního rozpočtu (účelový znak již byl MF ČR přidělen, nutno při pořizování doplnit do číselníku)

Pro pořizování požadavků (H=9) se používají výhradně uvedení zástupci účelových znaků!

Slovo “ORJ” - organizační jednotka (rozpočtový kompetent)
Struktura:	xxxx

Pro  MHMP, MČ a OS má  pro účty s rozpočtovou skladbou následující povinné struktury:
1) pro MHMP a jím řízené organizace (OS, PO a další organizace):
	xxyy
	xx - Kapitola HMP - odpovídá sféře člena rady ZHMP
	yy - Identifikační číslo zabezpečujícího útvaru (odboru) MHMP

2) pro městské části a jimi řízené organizace:
	xxyy
	xx - Kapitola HMP - odpovídá sféře člena rady ZHMP
	yy - Identifikační číslo zabezpečujícího útvaru (odboru) městské části

Slovo “Org”
Struktura:	xxxxxxxxxx

Pro  organizace HMP a u odborů MHMP má povinnou strukturu:
           xxxxyyyyyy
xxxx    - číslo akce podle centrálního číselníku akcí,
            nejedná-li se o centrální akci pak 0000
yyyyyy - pro potřebu  MHMP, jinak 000000



Centrální akce je evidována čtyřmístným číslem. Většinou mívá více než jednoletou dobu realizace.
Výdaje (náklady)
Předpokládané výdaje (náklady) na akci dle předchozího členění v korunách na 2 desetinná místa.




5. Metodika práce v programu UCR-SQL
Program je určen pro zpracování operativních výkazů a sestav. Program pracuje nad databází účetních a rozpočtových zápisů a stavů v architektuře Windows klient - SQL server. 
Metodika práce programu je shodná s metodikou platnou pro UCR® - WIN&DOS v oblasti zpracování dat.

6. Metodika práce v programu SRV-SQL
Programové vybavení je určeno pro střednědobý rozpočtový výhled. Program plní následující funkce:
¨	záznam a údržba kompletních dokladů požadavků na investiční akce;
¨	přidělování a údržba čísel investičních akcí;
¨	tvorba přehledů a prezentačních tisků střednědobého výhledu rozpočtu v oblasti investičních výdajů.

7. Metodika práce v programu ROZ (BAR)-SQL
Program je určen pro balancování rozpočtu.  Je založen na striktním systému verzování kompletních i lokálních verzí databází rozpočtu HMP. 
Do programu ROZ (BAR) - SQL jsou načtena data z programu UCR® - WIN&DOS (po jejich ověření a prezentačních tiscích). Jedná se o data výdajové investiční, výdajové neinvestiční a příjmové stránky rozpočtu na další rok. Z těchto dat je programem ROZ sestavena první verze centrální databáze. Provede se kontrola “ORJ” a opravy případných chybných “ORJ”. Po analýze příjmové a výdajové stránky rozpočtu se stanoví strategie pro první kolo balancování (za jednotlivá odvětví, položky, kapitoly HMP a kompetenty). Správce úlohy ROZ (BAR) - SQL provede rozkopírování centrální verze databáze do verzí lokálních (hlavním atributem jsou první dvě místa “ORJ”). Lokální verze jsou  značeny x.yy, kde:

x - verze centrální databáze, ze které byla daná lokální verze vykopírována;
yy - verze lokální databáze pro každého kompetenta zvlášť.

Nad jednotlivými lokálními verzemi databáze potom pracují jednotliví kompetenti nebo osoby jimi pověřené dle individuálních pravidel. Po ukončení práce označí verzi lokální databáze, kterou považují za optimální pro centrální zpracování. V definovaném termínu provede správce úlohy sehrání lokálních verzí databáze označených jako optimální do nové centrální verze databáze. Číslo centrální verze databáze se inkrementuje. Provede se analýza příjmové a výdajové stránky rozpočtu a stanoví se strategie pro další kolo balancování. Je umožněno přidaní další investiční akce do databáze pro další kolo balancování.
Po vícenásobném opakování výše popsaného procesu bude některá z verzí centrální databáze označena jako vyhovující. Z této verze databáze je vygenerován schválený rozpočet druh dokladu 2, který je případně rozepisován v podrobnějším detailu (neinvestiční výdaje, příjmy).
Celý proces lze znázornit na obrázku:




























Postup balancování rozpočtu MHMP
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Balancování řídí

předseda fin. komise

Program 

ROZ (BAR) - SQL

Balancování řídí

předseda fin. komise

Program 

ROZ (BAR) - SQL

Balancování řídí

předseda fin. komise

DRUH DOKLADU 2

VĚTA 5,6,9Gx

VERZE 1

VERZE 1

VERZE 3

VERZE 2

VERZE 4

VSTUP

INICIALIZACE

Oprava ORJ a jiných chybných údajů

Lokální balancování

Centrální balancování, stanovení strategie pro další kolo

Centrální balancování, stanovení strategie pro další kolo

INICIALIZACE

PO SCHVÁLENÍ

VÝSTUP

VERZE 1.08

VERZE 3.00

VERZE 1.01

VERZE 3.06

VERZE 1.11

VERZE 3.03





8. Proces předávání dat, datové rozhranní
Účetní a rozpočtová data z rozpočtové sféry se přenáší pomocí věty 569Gx a 569GxY2k. 8.2 

Textový formát věty 569GxY2k
Délka řádků 5/@ a 6/@ je 64 znaků (doplněno mezerami), ukončené CR+LF.
Délka řádku 9/@ je 91 znaků (doplněno mezerami), ukončené CR+LF.
Délka řádku # je maximálně 140 znaků, ukončené CR+LF.
Délka řádku $ je maximálně 123 znaků, ukončené CR+LF.

Struktura dávky - textový soubor
5/@...
6/@...
9/@...
9/@...
9/$...
9/@...
9/@...
9/$...
9/#...
9/#...
6/@....
9/@...
...

5/@xxxxxxxx00yy000cccc
xxxxxxxx	- IČO zpracovatelské organizace na 8 míst ( obecně 10 míst) (identifikátor zpracovatele), případné nuly zleva.
yy	- období zpracování ( není podstatné, lze říci, že je to měsíc)
cccc	- číslo licence zpracovatelského programu

6/@xxxxxxxxyyzz_t_rrrr
podtržítko “_” je znak mezera “ “
xxxxxxxx	- IČO vlastní účtující organizace na 8 míst ( obecně 10 míst), případné nuly zleva.
yy	- aktuální účetní období = běžný měsíc
zz	- druh dokladu (00 = běžný měsíc 01 = počáteční stavy 02 = rozpočet schválený 03 = rozpočet upravený (interní)
	  04 = závěrečné zápisy 05 = uzavírací zápisy 06 = blokace rozpočtu 07 = rozpočet resortní 08 = rozpočet vládní)
t	- identifikátor vstupu	(0,1 = připojí doklad k existujícímu dokladu
			2     = přepíše existující doklad
			3     = vynuluje existující doklad)
rrrr	- účetní (rozpočtový) rok = běžný rok (tj. rok, ke kterému se vztahují data v následujících větách typu “9”)

(přenos účetních informací)
9/@ddcccccc000sssaakkooppllllzzzuuuuujjjjggggggggggmmmmmmmmmmmmmmmmmm_dddddddddddddddddd_

podtržítko “_” 	- pro kladné je znak mezera “ “
	- pro záporné je znak “C” nebo “-”

dd	- den zaúčtování 	- 2 místa
cccccc	- číslo dokladu 	- 6 míst
sss	- syntetika ("SU") 	- 3 místa
aa	- analytika ("AU")	- 2 místa
kk	- kapitola("KAP")	- 2 místa
oo	- oddíl ("OD")	- 2 místa
pp	- paragraf ("PA")	- 2 místa
llll	- položka ("POL")	- 4 místa
zzz	- záznamová položka ("ZP")	- 3 místa
uuuuu	- účelový znak ("UZ")	- 5 míst
jjjj	- organizační jednotka ("ORJ")	- 4 místa
gggggggggg	- organizace ("ORG")	- 10 míst
mmmmmmmmmmmmmmmmmm	- má dáti - pevná desetinná tečka 	- 18 míst
dddddddddddddddddd	- dal - pevná desetinná tečka 	- 18 míst

(přenos popisu dokladu - následuje za posledním řádkem dokladu po případném popisu řádku dokladu)
9/#rrrrccccccttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...
rrrr	- jednoznačné číslo řádky popisu v rámci dokladu
cccccc	- číslo dokladu
ttttttt...	- text k řádku popisu dokladu

(přenos popisu řádku dokladu - následuje pouze za 9/@, ke kterému se vztahuje)
9/$rrrrcccccctttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt...
rrrr	- jednoznačné číslo řádky v dokladu v rámci dokladu
cccccc	- číslo dokladu
ttttttt...	- text k řádku dokladu


Seznam použitých zkratek
OS		- organizační složka
PO		- příspěvková organizace

MHMP		- Magistrát hlavního města Prahy

HMP		- Hlavní město Praha

GORDIC®	- registrovaná značka firmy Gordic spol. s r.o. 
UCR®		- metodika a programové vybavení pro účetnictví a rozpočet, registrovaná značka firmy Gordic spol. s r.o. 

GINIS®		- programové vybavení, registrovaná značka firmy Gordic spol. s r.o. 





Způsob  vyplnění  přehledů o inventarizaci
    
     Přehledy o provedené inventarizaci jsou předávány elektronickou formou v programu INVE a v tiskové podobě ve formě tabulek č. 18 až 25 této přílohy.
     Při   inventarizaci    majetku   a   závazků  všechna  inventarizační místa  vychází z ustanovení příslušného zákona 8).   Inventarizační   komise   zajistí,   aby zpracované inventurní soupisy byly úplné, odpovídaly všem zjištěným a vykázaným údajům  a byly  potvrzeny příslušnými  správci majetku a závazků.  V inventurních soupisech  musí  být obsažen  i majetek, který dosud z různých příčin nebyl  předán k zaúčtování a není proto v účetních stavech k 31.12.příslušného roku zahrnut.
Tabulky o inventarizaci musí obsahovat čitelně  napsané jméno  statutárního orgánu,  jeho podpis  a razítko subjektu  hospodaření. V  případě, že  doklady nepodepíše statutární orgán,  ale  osoba  jím   zmocněná.
.

Vyplňování tabulek

Tabulka  č. 20
Přehled o hmotném stavu majetku podle stavů k 31.12. 
     Tabulku  zpracují  všechna   inventarizační  místa  s výjimkou státních podniků a státních podniků v likvidaci.
     Údaje jsou uváděny zaokrouhlené na celé tisíce Kč.
     Do  sloupce 1  "Skutečný  stav  podle inventurního  soupisu" se uvádí  údaje z inventurních soupisů  vyhotovených při poslední fyzické  inventuře, doplněné o přírůstky event. úbytky zjištěné v operativní  evidenci od data provedení fyzické inventury do 31.12.inventovaného roku.
Do sloupce 2  "Účetní stav k 31.12.. . . ." je  nutno uvést údaje, které  musí souhlasit  s údaji  v rozvaze  předané hlavnímu městu. V tabulkách se u každého druhu majetku uvede, na kterém účtu se daný druh majetku sleduje.  Pokud je uvedena skupina účtů, uvede se součet  zůstatků všech účtů  této skupiny. Pokud  je uveden řádek rozvahy, vyplní  se součet všech účtů  načítaných na tento rozvahový řádek.
Do sloupce  3 "Inventarizační rozdíl" se  vyčíslí rozdíl. Je-li skutečný stav vyšší než stav účetní, jedná se o přebytek, který bude vyjádřen kladným číslem. Je-li skutečný  stav nižší než stav účetní, jedná se o manko, které bude vyjádřeno záporným číslem.

Tabulka  č. 23
Prohlášení o provedení dokladové inventarizace k 31.12.
     Tabulku  zpracují  všechna   inventarizační  místa  s výjimkou státních podniků a státních podniků v likvidaci.
     Údaje jsou uváděny zaokrouhlené na celé Kč .
     Do  sloupce 1  "Skutečný  stav  podle inventurního  soupisu" se uvádí  údaje z inventurního soupisu  vyhotoveného  při poslední dokladové inventuře.
     Do sloupce 2  "Účetní stav k 31.12."se uvádí   údaje, které  musí souhlasit  s údaji  v rozvaze  předané hlavnímu městu podle tab.č. 3.této přílohy.
     Do sloupce  3 "Inventarizační rozdíl" se  vyčíslí rozdíl. Je-li skutečný stav vyšší než stav účetní, jedná se o přebytek, který bude vyjádřen kladným číslem. Je-li skutečný  stav nižší než stav účetní, jedná  se  o  manko,  které  bude  vyjádřeno  záporným číslem.

Tabulka č. 24
Přehled pohledávek
     Tabulku  zpracují  všechna   inventarizační  místa  s výjimkou státních podniků a státních podniků v likvidaci.
     Údaje jsou uváděny zaokrouhlené na celé Kč .
     Tato tabulka specifikuje položku  "Pohledávky celkem" v tabulce č. 23 ve sloupci "skutečný stav". V  řádcích pro  nedoplatky budou  údaje vyplňovány jako čísla kladná,  resp.  rovná  nule.  V  řádcích  pro  přeplatky budou údaje vyplňovány jako  čísla záporná, resp. rovná nule. 
     Pohledávky je nutné rozepsat podle splatnosti, jinak nebude tabulka převzata.




Tabulka č. 25
Přehled nákladů zúčtovatelných s nájemníky a záloh na služby spojené s užíváním bytu
     Tabulku  zpracují  všechna   inventarizační  místa  s výjimkou státních podniků a státních podniků v likvidaci.
     Údaje jsou uváděny zaokrouhleny na  celé Kč.





Tabulka č.18
Sumární přehled o hmotném majetku za úřad MČ 
Tabulka č.19
Sumární přehled o hmotném majetku za PO zřízené MČ
Tabulka č.21
Sumární přehled o dokladové inventarizaci za úřady MČ 
Tabulka  č.22
Sumární přehled o dokladové inventarizaci za PO zřízené MČ

    Tyto sumární  tabulky zpracovávají hlavní  inventarizační místa - městské  části -  které  zřídily  právnické osoby  typu příspěvkové organizace.
     Tabulky  podepisuje statutární zástupce  městské části a předseda hlavní inventarizační komise městské části.
     Pro  jejich  zpracování  se využije počítačového programu INVE.



Inventarizační rozdíly
     Z porovnání skutečného a účetního stavu vyplynou inventarizační rozdíly, které  se v tabulkách zachytí  ve sloupci 3 "Inventarizační rozdíl".  U  drobného  hmotného   majetku,  který  se  v účetnictví nezachycuje,  se porovnají  stavy  z  inventurních soupisů  se stavy v operativní evidenci.
     Je-li skutečný stav vyšší než stav účetní, jedná se o přebytek, který bude  vyjádřen kladným číslem.  Je-li skutečný stav  nižší než stav účetní, jedná se o manko, které bude vyjádřeno záporným číslem.
     Způsob vypořádání  inventarizačních rozdílů musí  být projednán a schválen inventarizační komisí, případně orgánem, kterému přísluší rozhodnutí  podle platných  právních předpisů.  Doklady, podle nichž budou  inventarizační  rozdíly  proúčtovány,  musí  mít  náležitosti stanovené podle zvláštního zákona 8).  Postup uvedených prací  musí být zajištěn tak,  aby zjištěné inventarizační rozdíly  mohly být  zaúčtovány  ještě  před sestavením  roční účetní závěrky. 
     Do  sloupce  3  "Inventarizační  rozdíl"  je  nutno  uvést  jak nevypořádané,  tak  vypořádané  inventarizační  rozdíly. Budou-li ve sloupci 3 "Inventarizační rozdíl" vykázány pouze vypořádané rozdíly, bude sloupec  1 "Skutečný stav" roven  sloupci 2 "Účetní stav"  
( při využití programu INVE se do pravé  části tabulky automaticky vloží  kód "V").  Pokud budou  ve sloupci  3 "Inventarizační  rozdíl" vykázány  pouze nevypořádané inventarizační rozdíly, bude údaj v tomto sloupci roven  rozdílu sloupců 1 a 2  ( při využití programu INVE se do pravé  části tabulky automaticky vloží  kód "N") . V  případě, že ve  sloupci 3
"Inventarizační   rozdíl"  budou   vykázány  zároveň  inventarizační rozdíly  vypořádané  i  nevypořádané,  sloupec  1  se  nebude rovnat sloupci 2, ani rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 se nebude rovnat celkovému inventarizačnímu  rozdílu ve  sloupci 3, ( při využití programu INVE se do pravé  části tabulky automaticky vloží  kód "K") .


Komentář k inventarizačním rozdílům
     Všechna  inventarizační  místa   s  výjimkou  státních  podniků a státních podniků v likvidaci přiloží k tabulkám kopii závěrečného zápisu inventarizační komise   o  průběhu a výsledcích   inventarizace,  který   bude  nutně  obsahovat strukturovaný komentář ke zjištěným inventarizačním rozdílům.
     Komentář  ke   zjištěným  inventarizačním  rozdílům   bude  mít následující strukturu
- druh inventarizačního rozdílu, tj. manko ("Skutečný stav" je nižší  než  "Účetní stav")  nebo přebytek  ("Skutečný stav"  je vyšší než  "Účetní stav")
- výše inventarizačního rozdílu
- příčiny vzniku inventarizačního rozdílu
- způsob vypořádání (případně návrh na vypořádání)
- způsob proúčtování (MD/D + číslo účetního dokladu)
- návrh opatření, které zabrání opětovnému vzniku rozdílu
     Zjištěné inventarizační  rozdíly budou u  každého druhu majetku (druhy  majetku  -  viz  rozdělení  majetku  do  řádků  v tabulkách) okomentovány  odděleně  a  vždy  bude  dodržena předepsaná struktura komentáře.  Samostatně  budou  okomentovány  inventarizační  rozdíly vypořádané a inventarizační rozdíly dosud nevypořádané.
.

 Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000    Tabulka č.3
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          1
                                                                             DATUM ZPRACOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096 IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                 Stav k
          A  K  T  I  V  A                                 č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  a                                         b            1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
A.   Stálá aktiva       ř. 08+13+23+30+36                   01                            
_________________________________________________________________________________________________________
  1. Nehmotný investiční majetek                                
     - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti /012/  02                            
     - Software                                      /013/  03                            
     - Ocenitelná práva                              /014/  04                            
     - Jiný nehmotný investiční majetek          /018+019/  05                            
     - Pořízení nehmotných investic                  /041/  06                            
     - Poskytnuté zálohy na nehmotný inv. majetek    /051/  07                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 02+03+04+05+06+07                            08                             
_________________________________________________________________________________________________________
  2. Oprávky k nehmotnému invest. majetku                                                               
     - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti /072/  09                                           
     - Software                                      /073/  10                             
     - Ocenitelná práva                              /074/  11                                           
     - Jiný nehmotný investiční majetek          /078+079/  12                                           
________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 09+10+11+12                                  13                             
_________________________________________________________________________________________________________ 
  3. Hmotný investiční majetek                                                                         
     - Pozemky                                       /031/  14                             
     - Budovy, haly a stavby                         /021/  15                           
     - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí    /022/  16                           
     -                                                      17  
     - Pěstitelské celky trvalých porostů            /025/  18                           
     - Základní stádo a tažná zvířata                /026/  19                           
     - Jiný hmotný investiční majetek            /028+029/  20                           
     - Pořízení hmotných investic                    /042/  21                           
     - Poskytnuté zálohy na hmotný investič. majetek /052/  22                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 14+15+16+17+18+19+20+21+22                   23                           
_________________________________________________________________________________________________________
  4. Oprávky k hmotnému invest.majetku                                                                  
     - Budovy, haly a stavby                         /081/  24                           
     - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí    /082/  25                           
     -                                                      26 
     - Pěstitelské celky trvalých porostů            /085/  27                           
     - Základní stádo a tažná zvířata                /086/  28                           
     - Jiný hmotný investiční majetek            /088+089/  29                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 24+25+26+27+28+29                            30                           
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          2
                                                                             DATUM ZPRACOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096 IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                 Stav k
          A  K  T  I  V  A                                 č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  a                                         b            1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
  5. Finanční investice                                                                                
     - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích    /061/  31                                           
       s rozhodujícím vlivem                                                                           
     - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích    /062/  32                                           
       s podstatným vlivem                                                                             
     - Ostatní investiční cenné papíry a vklady      /063/  33                                           
     - Půjčky podnikům ve skupině a ostat.půjčky /066+067/  34                                           
     - Jiné finanční investice                       /069/  35                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 31+32+33+34+35                               36                                           
_________________________________________________________________________________________________________
B.   Oběžná aktiva             ř. 44+51+55+69+74            37                           
_________________________________________________________________________________________________________
  1. Zásoby                                                                                            
     - Materiál                                  /112+119/  38                           
     - Nedokončená výroba a polotovary vlastní   /121+122/  39                           
       výroby                                                                            
     - Výrobky                                       /123/  40                           
     - Zvířata                                       /124/  41                           
     - Zboží                                     /132+139/  42                           
     - Poskytnuté zálohy na zásoby            /z účtu 314/  43                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 38+39+40+41+42+43                            44                           
_________________________________________________________________________________________________________
  2. Pohledávky                                                                                        
     - Pohledávky z obchodního styku /311 až 316 (mimo ř.   45                           
                                         43) - ztk.ú.391/
     - Pohledávky ke sdružením                       /358/  46                                           
     - Sociální zabezpečení                   /z účtu 336/  47                                           
     - Daňové pohledávky                      /341 až 345/  48                                           
     - Pohledávky z titulu finančního vztahu     /346+348/  49                                           
       k rozpočtu zřizovatele nebo zakladatele                                                         
     - Jiné pohledávky                   /335+375+378-391/  50                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 45+46+47+48+49+50                            51                           
_________________________________________________________________________________________________________
  3. Finanční majetek                                                                                  
     - Peníze                                /261+262+263/  52                           
     - Ostatní bankovní účty                 /241+243+245/  53                           
     - Krátkodobý finanční majetek           /251+253+255/  54                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 52+53+54                                     55                           
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          3
                                                                             DATUM ZPRACOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096 IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                 Stav k
          A  K  T  I  V  A                                 č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  a                                         b            1                      2
_________________________________________________________________________________________________________
  4. Prostředky rozpočtového hospodaření
     - Základní běžný účet                           /231/  56                                           
     - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací/232/  57              X                            
     - Příjmový účet rozpočtových organizací         /235/  58              X                            
     - Běžné účty účelových fondů rozp. organizací   /236/  59                                           
     - Běžné účty finančních fondů rozp. organizací  /237/  60                                           
     - Běžné účty státních fondů                     /238/  61                                           
     - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím /202,212/  62              X                            
     - Poskytnuté dotace ostatním org.  /203,204,213,214,/  63              X                            
     - Poskytnuté přechodné výpomoci     /271+273+274+275/  64                                           
     - Limity investičních výdajů                    /221/  65              X                            
     - Limity neinvestičních výdajů                  /222/  66              X                            
     - Zúčtování rozpoč.výdajů okres.úřadů a obcí    /218/  67                                           
     - Náklady rozpočtových organizací    /účtová třída 4/  68              X                            
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68       69                                           
_________________________________________________________________________________________________________
  5. Přechodné účty aktivní                                                                            
     - Náklady příštích období                       /381/  70                           
     - Příjmy příštích období                        /385/  71                                           
     - Kurzové rozdíly aktivní                       /386/  72                                           
     - Dohadné účty aktivní                          /388/  73                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 70+71+72+73                                  74                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Ú H R N   A K T I V                         ř. 01+37   75                            284.004.219,33 

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          4
                                                                             DATUM ZPRÁCOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096,IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                Stav k
          P  A  S  Í  V  A                                 č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  c                                         d            3                      4
_________________________________________________________________________________________________________ 
C.   Vlast.zdroj.krytí stál.a obě.aktiv ř. 80+87+90+98+105  76                           
_________________________________________________________________________________________________________
  1. Majetkové fondy
     - Fond investičního majetku                     /901/  77                       
     - Fond oběžných aktiv                           /902/  78                       
     - Fond hospodářské činnosti rozpoč. organ.      /903/  79                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 77+78+79                                     80                       
_________________________________________________________________________________________________________
  2. Finanční fondy
     - Fond odměn                                    /911/  81                       
     - Fond kulturních a sociálních potřeb           /912/  82                       
     - Fond rezervní                                 /914/  83                       
     - Fond reprodukce investičního majetku          /916/  84                       
     - Účelové fondy                                 /917/  85                       
     - Ostatní finanční fondy                        /918/  86                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 81+82+83+84+85+86                            87                       
_________________________________________________________________________________________________________
  3. Zvláštní fondy rozpočtových organizací                                                            
     - Státní fondy                                  /921/  88                                           
     - Ostatní zvláštní fondy rozpočtových organ.    /922/  89                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 88+89                                        90                                           
_________________________________________________________________________________________________________
  4. Zdroje krytí prostředků rozpočtvého hospodaření
     - Financování výdajů rozpočtových organizací/201,211/  91              X                            
     - Čerpací investiční účet rozpočtových organ.   /233/  92              X                            
     - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organ. /234/  93              X                            
     - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. RO  /205,215/  94              X                            
     - Vyúčtování rozpoč.příjmů z finanč.majetku /206,216/  95              X                            
     - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí       /217/  96                                           
     - Přijaté finanční výpomoci                     /272/  97                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 91+92+93+94+95+96+97                         98                                           
_________________________________________________________________________________________________________
  5. HV a, z hospodářské činnosti RO a činnosti PO        
        - Hospodářský výsledek běžného účet.období  +/-963/ 99              X        
        - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let +/-932/100                       
        - Hospodářský výsledek ve schval. řízení    +/-931/101                                    X
     b, Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/102                                           
     c, Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodař+/-964/103                                           
     d, Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodař.  /965/104                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 99+100+101+102+103+104                      105                       
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          5
                                                                             DATUM ZPRÁCOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096,IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                Stav k
          P  A  S  Í  V  A                                 č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  c                                         d            3                      4
_________________________________________________________________________________________________________ 
D.   Cizí zdroje              ř. 107+113+121+125+130       106                       
_________________________________________________________________________________________________________
  1. Rezervy
     - Rezervy zákonné                               /941/ 107                                           
_________________________________________________________________________________________________________
  2. Dlouhodobé závazky
     - Emitované dluhopisy                           /953/ 108                                           
     - Závazky z pronájmu                            /954/ 109                                           
     - Dlouhodobé přijaté závazky                    /955/ 110                                           
     - Dlouhodobé směnky k úhradě                    /958/ 111                                           
     - Ostatní dlouhodobé závazky                    /959/ 112                       
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 108+109+110+111+112                         113                       
_________________________________________________________________________________________________________
  3. Krátkodobé závazky                                                                                
     - Závazky z obchodního styku             /321 až 325/ 114                       
     - Závazky ke společníkům a sdružení         /367+368/ 115                       
     - Závazky k zaměstnancům                    /331+333/ 116                       
     - Závazky ze sociálního zabezpečení      /z účtu 336/ 117                       
     - Daňové závazky                         /341 až 345/ 118                       
     - Závazky z titulu finančního vztahu        /347+349/ 119                       
       k rozpočtu zřizovatele nebo zakladatele
     - Jiné závazky                                  /379/ 120                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 114+115+116+117+118+119+120                 121                       
_________________________________________________________________________________________________________
  4. Bankovní výpomoci a půjčky
     - Dlouhodobé bankovní úvěry                     /951/ 122                       
     - Běžné bankovní úvěry                      /281+282/ 123                       
     - Přijaté finanční výpomoci                 /283+289/ 124                                           
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 122+123+124                                 125                       
_________________________________________________________________________________________________________
  5. Přechodné účty pasívní
     - Výdaje příštích období                        /383/ 126                                           
     - Výnosy příštích období                        /384/ 127                                           
     - Kurzové rozdíly pasívní                       /387/ 128                                           
     - Dohadné účty pasívní                          /389/ 129                       
_________________________________________________________________________________________________________
     Součet ř. 126+127+128+129                             130                       
_________________________________________________________________________________________________________
     Ú H R N   P A S Í V                        ř. 76+106  131                

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA60 04012000
 IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                            STRANA SESTAVY:          6
                                                                             DATUM ZPRÁCOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=811096,IKF PO=820096                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m 8s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -         X60 - ROZVAHA ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+         X65 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                     ÚČ ROPO 3 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                  (AKTUÁLNÍ STAV v Kč)

Doplňující údaje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        Stav                Stav k
          U  K  A  Z  A  T  E  L                           č.ř.        k 1.1.                 2/2000
_________________________________________________________________________________________________________ 
                  e                                         f            5                      6
_________________________________________________________________________________________________________ 
     Opravná položka k pohledávkám                   /391/ 132                                           
     Dodavatelé                                      /321/ 133                
                                                           134
                                                           135
                                                           136
                                                           137
_________________________________________________________________________________________________________ 









Zpracoval: UR supervizor      9          
_________________________________________________________________________________________________________
Odesláno dne:            Razítko:                Podpis vedoucího             Odpovidá za údaje:
                                                 účetní jednotky:

                                                                              Telefon:
_________________________________________________________________________________________________________


Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA61 04012000 Tabulka č. 4
IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                             STRANA SESTAVY:          1
                                                                             DATUM ZPRACOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=812097,IKF PO=821097                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m31s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -               X61 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RO  
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+               X67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                 Výsledovka ÚČ ROPO 4 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                      (AKTUÁLNÍ STAV)

VÝNOSY A NÁKLADY                                                      S T A V   K    2/2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Hlavní              Hospodářská
                                                            č.ř.      činnost                činnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   a                                         b           1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.      Tržby za prodej zboží                          /604/ 11      
A.      Náklady vynaložené na prodané zboží            /504/ 12      
__________________________________________________________________________________________________________
        OBCHODNÍ   MARŽE                          ř.11-12    13      
_________________________________________________________________________________________________________
II.     VÝROBA                                 ř.15+16+17    14      
_________________________________________________________________________________________________________
    1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb /601+602/ 15      
    2.  Změna stavu vnitroorganizačních zásob   /+/- účtová  16      
                                                 skupina 61/
    3.  Aktivace                         /účtová skupina 62/ 17      
B.  1.  Spotřeba materiálu a energie            /501 až 503/ 18      
    2.  Služby                           /účtová skupina 51/ 19      
__________________________________________________________________________________________________________
        PŘIDANÁ  HODNOTA                    ř.13+14-18-19    20      
__________________________________________________________________________________________________________
III.    Provozní dotace                                /691/ 21                                           
__________________________________________________________________________________________________________
C.      Osobní náklady                         ř.23+24+25    22      
__________________________________________________________________________________________________________
    1.  Mzdové náklady                                 /521/ 23      
    2.  Náklady na sociální pojištění              /524+525/ 24      
    3.  Sociální náklady                           /527+528/ 25      
D.      Daně a poplatky                        /531+532+538/ 26      
__________________________________________________________________________________________________________
        HRUBÝ  PROVOZNÍ  VÝSLEDEK           ř.20+21-22-26    27      
__________________________________________________________________________________________________________
E.      Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku   /551/ 28       
IV.     Tržby z prodeje hmotného a nehmotného                            
           investičního majetku a materiálu        /651+654/ 29       
F.      Zůstatková cena prodaného HIM, NIM a                    
        pořizovací cena prodaného materiálu        /552+554/ 30                                           
__________________________________________________________________________________________________________
        Výsledek z prodeje NIM,HIM a materiálu    ř.29-30    31       
__________________________________________________________________________________________________________
V.      Zúčtování rezerv a časového rozlišení      /656+659/ 32                                           
G.      Tvorba rezerv a časového rozlišení     /556+558+559/ 33                                           
__________________________________________________________________________________________________________
        Rozdíl mezi zúčt.a tvorb.rez.a čas.rozl.  ř.32-33    34                                           
__________________________________________________________________________________________________________
VI.     Tržby z prodeje cenných papírů                 /653/ 35                                           
H.      Prodanné cenné papíry                          /553/ 36                                           
__________________________________________________________________________________________________________
        Výsledek z prodeje cenných papírů         ř.35-36    37                                           
__________________________________________________________________________________________________________

Licence:DEMO          ******   U C R - G O R D I C   S O F T W A R E   ******           UCRGUA61 04012000
IČO ORGANIZACE:12121212   Obec XYZ                                             STRANA SESTAVY:          2
                                                                             DATUM ZPRACOVÁNÍ: 11.09.2000
 IKF RO=812097,IKF PO=821097                                                   ČAS ZPRACOVÁNÍ:   9h11m31s
-¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- č.ř.-    I K F    -   Rok - Měsíc -    I Č O   -               X61 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RO  
+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+               X67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PO
- 01  -             -  2000 -     2 - 12121212   -                 Výsledovka ÚČ ROPO 4 - 02
L¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                      (AKTUÁLNÍ STAV)

VÝNOSY A NÁKLADY                                                      S T A V   K    2/2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Hlavní              Hospodářská
                                                            č.ř.      činnost                činnost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   a                                         b           1                     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.    Výnosy z finančního majetku:           ř.39+40+41    38                                           
__________________________________________________________________________________________________________
    1.  Výnosy z podílových cenných papírů a vkladů /652 AE/ 39                                           
    2.  Výnosy z ostatních finančních investic      /652 AE/ 40                                           
    3.  Výnosy z krátkodého finančního majetku         /655/ 41                                           
VIII.   Ostatní výnosy                   /účtová skupina 64/ 42     
I.      Ostatní náklady                  /účtová skupina 54/ 43     
J.      Daň z příjmů                               /591+595/ 44     
        HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK za účetní období               45     
        (položky I. až VIII. - položky A až J)
__________________________________________________________________________________________________________
        Kontrolní číslo      ř.27+28+31+34+37+38+42+43+44    99     
__________________________________________________________________________________________________________
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE                                                          S T A V   K    2/2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            č.ř.       ROZPOČET             SKUTEČNOST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            a                                b            3                     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Přijaté dotace na investice ze stát.rozpočtu /z AE k 
                                                  ú. 346/    46          X                                
           z toho: systémové dotace na investiční akce       47          X                                
                   z toho: na výzkum a vývoj                 48          X                                
                   individuální dotace na jmenovité akce     49          X                                
        Přijaté dotace na investice z rozpočtu územních      50          X                                
         orgánů                           /z AE k ú. 348/   
        Přijaté příspěvky na provoz ze státního rozpočtu     51          X                                
           z toho: na výzkum a vývoj           /z ú. 691/    52          X                                
        Přijaté příspěvky na provoz z rozpočtu územních      53          X                                
         orgánů                                /z ú. 691/
                                                             54          X                               
                                                             55
                                                             56
                                                             57
                                                             58 
                                                             59
                                                             60
                                                             61
Zpracoval: UR supervizor      9          
__________________________________________________________________________________________________________
Odesláno dne:            Razítko:                Podpis vedoucího             Odpovídá za údaje:
                                                 účetní jednotky:                                   
                                                                           
                                                                              Telefon:
_________________________________________________________________________________________________________


Licence: DEMO                              *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                     UCRGBA1A (v Kč) verze  24032000 Tabulka č. 2.
Zpracoval: UR supervizor      9                 Datum zpracování: 11.09.2000  Čas zpracování:  9h17m58s            Strana:      1
IČO: 12121212    Obec XYZ                                


Ministerstvo financí ČR                                                                              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
schváleno                                                                                            -   F i n    RO  2 - 12 M    -
č.j. 111/61 721/1997                                                                                 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

                  VÝKAZ O PLNĚNÍ ROZPOČTŮ OBCÍ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ JIMI ZŘIZOVANÝCH             
                                         **********  VÝKAZ ZA ORGANIZACI   **********
                                                   sestavený k  1/2000
                                                             (v Kč)

Vykazující jednotka doručí výkaz  -¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ Název nadřízeného orgánu:
podle pokynů MF ČR                -  Rok  - Měsíc -    I Č O   -  
                                  -  2000 -     1 - 12121212   - Název a sídlo
                                  L¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- účetní jednotky:        Obec XYZ                                


I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

                                                           Schválený rozpočet   Upravený rozpočet       Výsledek od     Č/RS %  Č/RU %
   OdPa Pol  Popis                                                                                      počátku roku
     a   b                                                          1                                          3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun   
   0000 1311 Správní poplatky                                
   0000 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spra   
   0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV   
   0000 4122 Neinvesticni prijate dotace od regionu          
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 0000      Bez ODPA                                        

   6172 2310 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku         
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 6172      Činnost regionální správy                       

   6211 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků           
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 6211      Archivní činnost                              

   6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.                  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 6409      Ostatní činnosti j.n.                         

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
**                                                         
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

                                                           Schválený rozpočet   Upravený rozpočet       Výsledek od     Č/RS %  Č/RU %
   OdPa Pol  Popis                                                                                      počátku roku
     a   b                                                          1                                          3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
   2140 5139 Nákup materiálu j.n.
   2140 5164 Nájemné
   2140 5169 Nákup služeb j.n.
   2140 5171 Opravy a udržování
   2140 5175 Pohosteni
   2140 5222 Neinv.dotace občanským sdružením
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 2140      Vnitřní obchod, služby a turismus
   6211 5111 Platy zaměstnanců
   6211 5112 Ostatní osobní výdaje
   6211 5121 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.z
   6211 5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
   6211 5132 Ochranné pomůcky
   6211 5134 Prádlo, oděv a obuv
   6211 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
   6211 5137 Drobny hmotny investicni a neinvesticni majet
   6211 5139 Nákup materiálu j.n.
   6211 5151 Voda
   6211 5153 Plyn
   6211 5154 Elektrická energie
   6211 5156 Pohonné hmoty a maziva
   6211 5161 Služby pošt
   6211 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
   6211 5163 Služby peněžních ústavů
   6211 5167 Služby školení a vzdělávání
   6211 5169 Nákup služeb j.n.
   6211 5171 Opravy a udržování
   6211 5172 Programové vybavení
   6211 5173 Cestovné
   6211 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
   6211 5362 Platby daní a poplatků
   6211 6122 Stroje, přístroje a zařízení
   6211 6125 Výpočetní technika
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 6211      Archivní činnost

   6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 * 6409      Ostatní činnosti j.n.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
**
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III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
            N á z e v   p o l o ž k y                     číslo        Schválený rozpočet    Upravený rozpočet     Výsledek od
                                                          položky                                                  počátku roku
                                                          /řádku 
            text                                            r                 1                                         3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
            Z  T U Z E M S K A

Krátkodobé financování

     Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                       8111                                                                    
     Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)   8112                                                                    
     Krátkodobé přijaté půjčky (+)                         8113                                                                    
     Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)    8114                                                                    
     Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+-)8115      
     Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8116                                                                    

Dlouhodobé financování

     Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                       8121                                                                    
     Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  8122                                                                    
     Dlouhodobé přijaté půjčky (+)                         8123                                                                    
     Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)    8124                                                                    
     Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+-)8125                                                                    
     Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8126                                                                    

            Z E   Z A H R A N I Č Í

Krátkodobé financování

     Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                       8211                                                                    
     Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)   8212                                                                    
     Krátkodobé přijaté půjčky (+)                         8213                                                                    
     Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)    8214                                                                    
     Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+-)8215                                                                    
     Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8216                                                                    

Dlouhodobé financování

     Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                       8221                                                                    
     Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  8222                                                                    
     Dlouhodobé přijaté půjčky (+)                         8223                                                                    
     Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)    8224                                                                    
     Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+-)8225                                                                    
     Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8226                                                                    

Opravné položky k peněžním operacím

     Operace z účtů organizace nemající charakter příjmů a
     výdajů vládního sektoru (+-)                          8901                                                                    
     Z položky 8901:
     Saldo příjmů a výdajů vyplývající z podnikatelské
     činnosti malých obcí (+-)
     - z analytické účtu 0x k účtu 399                     0901                                                                    
     Nerealizované kurzovní rozdíly (+-)                   8902                                                                    

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                            8000      
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IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                               Číslo Schválený rozpočet   Upravený rozpočet       Výsledek        mimo okres nebo
           N Á Z E V                           řádku                                           od počátku roku    z jiného okresu
           text                                  r          41                                      43
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                       4010                                                                      X
 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                     4020                                                                      X
 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                   4030                                                                      X
 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE                      4040                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 PŘÍJMY CELKEM                                 4050                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                            4060                                                                      X
 v tom položky:
 2223 - příjmy z finančního vypořádání minulých
        let mezi okresním úřadem a obcemi      4061                                                                      X
 2441 - splátky půjček od obcí                 4070                                                                                 
 2442 - splátky půjček od regionů              4080                                                                                 
 2449 - splátky půjček od veřejných roz-
        počtů územní úrovně j.n.               4090                                                                                 
 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí    4100                                                                                 
 4122 - neinvestiční přijaté dotace od
        regionů                                4110                          
 4129 - neinvestiční přijaté dotace od
        rozpočtů územní úrovně j.n.            4120                                                                                 
*4133 - převody z vlastních rezervních fondů   4130                                                                      X
*4134 - převody z rozpočtových účtů            4140                                                                      X
*4139 - převody z vlastních fondů j.n.         4150                                                                      X
 4140 - převody mezi zřizovatelem
        a rozpočtovou organizací (příjmy)      4160                                                                      X
 4221 - investiční přijaté dotace od obcí      4170                                                                                 
 4222 - investiční přijaté dotace od regionů   4180                                                                                 
 4229 - investiční přijaté dotace od
        rozpočtů územní úrovně j.n.            4190                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu  4191                                                                                 
ZP 025 - Spl.půjček přij.z území jiného.okresu 4192                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                  4200                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                        4210                                                                      X
 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                   4220                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 VÝDAJE CELKEM                                 4240                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE VÝDAJŮ                            4250                                                                      X
 v tom položky:
 5321 - neinvestiční transfery obcím           4260                                                                                 
 5323 - neinvestiční transfery regionům        4270                                                                                 
 5329 - neinvestiční transfery veřejným
        rozpočtům místní úrovně j.n.           4280                                                                                 
*5344 - převody vlastním rezervním fondům      4290                                                                      X
*5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům     4300                                                                      X
*5349 - převody vlastním fondům j.n.           4310                                                                      X
 5350 - neinvestiční převody mezi zřizovatele
        a rozpočtovou organizací (výdaje)      4320                                                                      X
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                               číslo schválený rozpočet   upravený rozpočet       výsledek        mimo okres nebo
           N Á Z E V                           řádku                                           od počátku roku    z jiného okresu
           text                                  r           41                                      43
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých4321                                                                      X
        let mezi okresním úřadem a obcemi
 5641 - neinvestiční půjčky obcím              4330                                                                                 
 5642 - neinvestiční půjčky regionům           4340                                                                                 
 5649 - neinvestiční půjčky veřejným
        rozpočtům místní úrovně j.n.           4350                                                                                 
 6341 - investiční transfery obcím             4360                                                                                 
 6342 - investiční transfery regionům          4370                                                                                 
 6349 - investiční transfery veřejným
        rozpočtům místní úrovně j.n.           4380                                                                                 
 6441 - investiční půjčky obcím                4400                                                                                 
 6442 - investiční půjčky regionům             4410                                                                                 
 6449 - investiční půjčky veřejným rozpočtům
        místní úrovně j.n.                     4420                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 026 - Dotace poskyt.na území jiného okresu  4421                                                                                 
ZP 027 - Půjčky poskyt.na území jiného okresu  4422                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                  4430                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI          4440                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                         4450                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                       4460                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI             4470                                                                      X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  U K A Z A T E L                                  číslo      Popis Pol   
   číslo     Popis OdPa                            řádku                                                 Výsledek od
   parag.                                        (položky)                                              počátku roku
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
     a                                               b                                b                      53
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
*****  tato část výkazu nemá data  *****
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VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                         Číslo     Počáteční stav        Stav ke konci        Změna stavu
 Název bankovního účtu                   řádku        k 1.1.          vykazovaného období    bankovních účtů
 text                                      r            61                   62                   63
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Základní běžný účet                     6010                                                                 
 Vkladový výdajový účet                  6020                                                                 
 Účelové fondy                           6030                                                                 
 Rezervní fond                           6040                                                                 
 Ostatní vkladové bankovní účty          6060                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM                       6070                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Čerpací investiční účet                 6080            X                                           X
 Čerpací neinvestiční účet               6090            X                                           X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ČERPACÍ ÚČTY CELKEM                     6100            X                                           X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Příjmový účet                           6110            X                                                    
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
         N á z e v                                             Číslo   Schválený rozpočet   Upravený rozpočet     Výsledek od
                                                               řádku                                              počátku roku
         text                                                    r            71                                      73
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a
         podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů                  7010          X                   X                               
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných
         veřejných rozpočtů                                     7020          X                   X                               
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb
         od jiných veřejných rozpočtů                           7030          X                   X                               
ZP 014 - Výdaje na investičního nákupy od jiných
         veřejných rozpočtů                                     7040          X                   X                               
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách                7050          X                   X                               
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách          7060          X                   X                               
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách             7070          X                   X                               
ZP 023 - Investice ve vlastní režii                             7080          X                   X                               

ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu                   7090                                                              
v tom položky:
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí                      7100                                                              
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od regionů                   7110                                                              
4129 - Neinv.přij.dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.         7120                                                              
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                        7130                                                              
4222 - Investiční přijaté dotace od regionů                     7140                                                              
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.           7150                                                              

ZP 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu           7160                                                              
v tom položky:
2441 - Splátky půjček od obcí                                   7170                                                              
2442 - Splátky půjček od regionů                                7180                                                              
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.            7190                                                              

ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu               7200                                                              
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím                             7210                                                              
5323 - Neinvestiční transfery regionům                          7220                                                              
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.          7230                                                              
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6341 - Investiční transfery obcím                               7240                                                              
6342 - Investiční transfery regionům                            7250                                                              
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.           7260                                                              

ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu               7270                                                              
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčky obcím                                7280                                                              
5642 - Neinvestiční půjčky regionům                             7290                                                              
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.          7300                                                              
6441 - Investiční půjčky obcím                                  7310                                                              
6442 - Investiční půjčky regionům                               7320                                                              
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.              7330                                                              

ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací 
         řízení likvidity                                       7340                                                              

ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních
         operací řízení likvidity                               7350                                                              

VIII. Doplňující ukazatele
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
         Název ukazatele                                Číslo Schválený rozpočet    Upravený rozpočet    Výsledek od
                                                        řádku                                            počátku roku
         text                                             r          81                                      83
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                                        8010
                                                        8020
                                                        8030
                                                        8040
                                                        8050
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦


IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Účelový                                        ZKO Položka                                             Výsledek od      
  znak                                                                                                 počátku roku
   a                                             b   c                                                       93          
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.ú 002 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s          
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.ú     XXXX                                                   
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
       C e l k e m                                                                                         

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Odesláno dne:                   Razítko:                                      Podpis vedoucího vykazující jednotky:
                                                                              Odpovídající za údaje
                                                                                   o rozpočtu:                   tel.:
Došlo dne:                                                                         o skutečnosti:                tel.:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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           020  -  V Ý K A Z   O  H O S P O D A Ř E N Í   R O Z P O Č T Ů   Ú Z E M N Í   Ú R O V N Ě  -  O R G A N I Z A C E
                                                          sestavený k  1/2000
                                                                    (v Kč)
 IČO:  12121212    Název organizace: Obec XYZ                                

 Za interval účtů:       SU  AU    ODPA POL  ZP   UZ     ORJ  ORG
                  - OD :
                  - DO :

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
podsesk                                                   číslo SCHVÁLENÝ ROZPOČET  UPRAVENÝ ROZPOČET      VÝSLEDEK OD       %       %
  polo                        t e x t                     řádku                                            POČÁTKU ROKU     RS       RU
  a b                            c
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
111x DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB                         1010                                                                   /       
  1111 Daně z příj. fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.pož. 1020                                                                   /
131x SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY                            1100                                                                   /

  D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1)               1290                                                                   /

211x PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI                            1300                                                                   /
  2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků              1310                                                                   /
231x PŘÍJMY Z PRODEJE NEINVESTIČNÍHO MAJETKU              1430                                                                   /
232x OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                              1440                                                                   /

  N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)            1520                                                                   /


 V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)              1570                                                                   /

411x NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTÚ CENTR.ÚROVNĚ    1580                                                                   /
  4111 Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR             1590                                                                   /
  4112 Neinv.přij.dot. ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu1600                                                                   /
412x NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ  1650                                                                   /
  4122 Neinvestiční přijaté dotace od regionů             1652                                                                   /

  P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)              1820                                                                   /


P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)               1830                                                                   /
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
podsesk                                                   číslo SCHVÁLENÝ ROZPOČET  UPRAVENÝ ROZPOČET      VÝSLEDEK OD      %       %
  polo                        t e x t                     řádku                                            POČÁTKU ROKU     RS      RU
  a b                            c
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
511x PLATY ZAMĚST. A OST. PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI      2010                                                                   /
  5111 Platy zaměstnanců                                  2011                                                                   /
  5112 Ostatní osobní výdaje                              2012                                                                   /
  5117 Náhr.platů zaměstnavatelům při nást.občana na nati 2017                                                                   /
512x POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM             2020                                                                   /
  5121 Pov.pojist.na soc.zab.a přísp.na pol.zaměstnanosti 2030                                                                   /
  5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění            2040                                                                   /
513x NÁKUP MATERIÁLU                                      2060                                                                   /
  5132 Ochranné pomůcky                                   2062                                                                   /
  5134 Prádlo, oděv a obuv                                2064                                                                   /
  5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                       2066                                                                   /
  5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek    2067                                                                   /
  5139 Nákup materiálu j.n.                               2069                                                                   /
515x NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE                          2110                                                                   /
  5151 Voda                                               2111                                                                   /
  5152 Pára                                               2112                                                                   /
  5153 Plyn                                               2113                                                                   /
  5154 Elektrická energie                                 2114                                                                   /
  5156 Pohonné hmoty a maziva                             2116                                                                   /
  5159 Nákup paliv a energie j.n.                         2119                                                                   /
516x NÁKUP SLUŽEB                                         2120                                                                   /
  5161 Služby pošt                                        2121                                                                   /
  5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací            2122                                                                   /
  5163 Služby peněžních ústavů                            2123                                                                   /
  5164 Nájemné                                            2124                                                                   /
  5166 Konzultační, poradenské a právní služby            2126                                                                   /
  5167 Služby školení a vzdělávání                        2127                                                                   /
  5169 Nákup služeb j.n.                                  2129                                                                   /
517x OSTATNÍ NÁKUPY                                       2130                                                                   /
  5171 Opravy a udržování                                 2140                                                                   /
  5172 Programové vybavení                                2830                                                                   /
  5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   2150                                                                   /
  5175 Pohoštění                                          2170                                                                   /
519x VÝD.SOUVISEJÍCÍ S NEINVEST.NÁKUPY,PŘÍSPĚVKY A NÁHR.  2220                                                                   /
  5192 Poskytnuté neivnestiční příspěvky a náhrady        2240                                                                   /
  5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost               2250                                                                   /
  5194 Věcné dary                                         2260                                                                   /
  5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n.    2270                                                                   /
522x NEINV.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM    2290                                                                   /
533x NEINV.PŘÍSPĚVKY PŘÍSP. A PODOBNÝM ORGANIZACÍM        2370                                                                   /
534x PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM                              2380                                                                   /
  5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb       2400                                                                   /
536x OSTATNÍ NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM     2460                                                                   /
  5362 Platby daní a poplatků                             2480                                                                   /
541x SOCIÁLNÍ DÁVKY                                       2540                                                                   /
590x OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE                          2640                                                                   /

  B Ě Ž N É   VÝDAJE (součet za třídu 5)                  2650                                                                   /

61xx INVESTIČNÍ VÝDAJE                                    2660                                                                   /
611x POŘÍZENÍ NEHMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU             2661                                                                   /

Licence: DEMO                                 *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                         UCRGB020 (v Kč) verze 04042000
Zpracoval: UR supervizor      9                 Datum zpracování: 11.09.2000  Čas zpracování:  9h19m17s                    Strana:      3

           020  -  V Ý K A Z   O  H O S P O D A Ř E N Í   R O Z P O Č T Ů   Ú Z E M N Í   Ú R O V N Ě  -  O R G A N I Z A C E
                                                          sestavený k  1/2000
                                                                    (v Kč)
 IČO:  12121212    Název organizace: Obec XYZ                                

612x POŘÍZENÍ HMOTNÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU               2662                                                                   /
613x POZEMKY                                              2663                                                                   /
614x VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INVESTIČNÍMI NÁKUPY             2664                                                                   /
635x INVESTIČNÍ TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM        2710                                                                   /

  K A P I T Á L O V É   VÝDAJE  (součet za třídu 6)       2800                                                                   /


V Ý D A J E   C E L K E M  (třída 5+6+7)                  2810                                                                   /

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 S A L D O   PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy - Výdaje celkem)     2820                                                                   /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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           020  -  V Ý K A Z   O  H O S P O D A Ř E N Í   R O Z P O Č T Ů   Ú Z E M N Í   Ú R O V N Ě  -  O R G A N I Z A C E
                                                          sestavený k  1/2000
                                                                    (v Kč)
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FINANCOVÁNÍ - třída 8
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
        N á z e v   p o l o ž k y                     číslo    Schválený rozpočet    Upravený rozpočet     Výsledek od       %      %
                                                      položky                                              počátku roku      RS     RU
                                                      /řádku
                                                        r               1                    2                   3
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
            Z  T U Z E M S K A

Krátkodobé financování
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                       8111                                                                       /       
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)   8112                                                                       /       
Krátkodobé přijaté půjčky (+)                         8113                                                                       /       
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)    8114                                                                       /
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+-)8115                                                                       /
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8116                                                                       /       

Dlouhodobé financování
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                       8121                                                                       /       
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  8122                                                                       /       
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)                         8123                                                                       /       
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)    8124                                                                       /       
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+-)8125                                                                       /       
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8126                                                                       /       

           Z E   Z A H R A N I Č Í

Krátkodobé financování
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                       8211                                                                       /       
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)   8212                                                                       /       
Krátkodobé přijaté půjčky (+)                         8213                                                                       /       
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)    8214                                                                       /       
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+-)8215                                                                       /       
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-)      8216                                                                       /       

Dlouhodobé financování
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                       8221                                                                       /       
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)  8222                                                                       /       
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)                         8223                                                                       /       
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)    8224                                                                       /       
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+-)8225                                                                       /       
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-)      8226                                                                       /       

Opravné položky k peněžním operacím
Operace z účtů organizace nemající charakter příjmů a
výdajů vládního sektoru (+-)                          8901                                                                       /       
Nerealizované kurzovní rozdíly (+-)                   8902                                                                       /       
Vyrovnání nevyrovnaného rozpočtu (+-)                 8909                                                     X

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)                       8000                                                                       /
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REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE (I.část)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                      Číslo Schválený rozpočet   Upravený rozpočet       Výsledek        mimo okres nebo     %      %
           N Á Z E V                  řádku                                           od počátku roku    z jiného okresu     RS     RU
                                        r          41                  42                  43
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY              4010                                                                     X                 /
 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY            4020                                                                     X                 /
 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          4030                                                                     X                 /       
 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE             4040                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 PŘÍJMY CELKEM                        4050                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                   4060                                                                     X                 /       
 v tom položky:
 2223-příjmy z fin.vypořádání min.let
      mezi okresním úřadem a obcemi   4061                                                                     X                 /       
 2441-splátky půjček od obcí          4070                                                                                       /       
 2442-splátky půjček od regionů       4080                                                                                       /       
 2449-splátky půjček od veřejných roz-
      počtů územní úrovně j.n.        4090                                                                                       /       
 4121-neinvest. přijaté dot.od obcí   4100                                                                                       /       
 4122-neinvestiční přijaté dotace od
      regionů                         4110                                                                                       /
 4129-neinvestiční přijaté dotace od
      rozpočtů územní úrovně j.n.     4120                                                                                       /       
*4133-převody z vlast.rezerv.fondů    4130                                                                     X                 /       
*4134-převody z rozpočtových účtů     4140                                                                     X                 /       
*4139-převody z vlastních fondů j.n.  4150                                                                     X                 /       
 4140-převody mezi zřizovatelem
      a rozp. organizací (příjmy)     4160                                                                     X                 /       
 4221-investiční přijaté dot.od obcí  4170                                                                                       /       
 4222-investiční přij.dot.od regionů  4180                                                                                       /       
 4229-investiční přijaté dotace od
      rozpočtů územní úrovně j.n.     4190                                                                                       /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu  4191                                                                                 
ZP 025 - Spl.půjček přij.z území jiného.okresu 4192                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI         4200                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE               4210                                                                     X                 /
 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE          4220                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 VÝDAJE CELKEM                        4240                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE VÝDAJŮ                   4250                                                                     X                 /       
 v tom položky:
 5321-neinvestiční transfery obcím    4260                                                                                       /       
 5323-neinvestiční transfery regionům 4270                                                                                       /       
 5329-neinvestiční transfery veřejným
      rozpočtům místní úrovně j.n.    4280                                                                                       /       
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REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE  (II. část)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                      číslo schválený rozpočet   upravený rozpočet       výsledek        mimo okres nebo     %      %
    N Á Z E V                         řádku                                           od počátku roku    z jiného okresu     RS     RU
                                        r           41                  42                  43
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
*5344-převody vlast.rezervním fondům  4290                                                                     X                 /       
*5345-převody vlastním rozpoč.účtům   4300                                                                     X                 /       
*5349-převody vlastním fondům j.n.    4310                                                                     X                 /       
 5350-neinvestiční převody mezi zřizo-
      a rozpoč.organizací (výdaje)    4320                                                                     X                 /       
 5366-výdaje z finančního vypořádání
      m.let mezi okr.úřadem a obcemi  4321                                                                     X                 /       
 5641-neinvestiční půjčky obcím       4330                                                                                       /       
 5642-neinvestiční půjčky regionům    4340                                                                                       /       
 5649-neinvestiční půjčky veřejným
      rozpočtům místní úrovně j.n.    4350                                                                                       /       
 6341-investiční transfery obcím      4360                                                                                       /       
 6342-investiční transfery regionům   4370                                                                                       /       
 6349-investiční transfery veřejným
      rozpočtům místní úrovně j.n.    4380                                                                                       /       
 6441-investiční půjčky obcím         4400                                                                                       /       
 6442-investiční půjčky regionům      4410                                                                                       /       
 6449-investič.půjčky veřej.rozpočtům
      místní úrovně j.n.              4420                                                                                       /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 026 - Dotace poskyt.na území jiného okresu  4421                                                                                 
ZP 027 - Půjčky poskyt.na území jiného okresu  4422                                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI         4430                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                4450                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ              4460                                                                     X                 /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI    4470                                                                     X                 /
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  U K A Z A T E L                                  číslo      Popis Pol   
   číslo     Popis OdPa                            řádku                                                 Výsledek od
   parag.                                        (položky)                                              počátku roku
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
     a                                               b                                b                      53
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
*****  tato část výkazu nemá data  *****
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STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
                                         Číslo     Počáteční stav        Stav ke konci        Změna stavu
 Název bankovního účtu                   řádku        k 1.1.          vykazovaného období    bankovních účtů
 text                                      r            61                   62                   63
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Základní běžný účet                     6010                                                                 
 Vkladový výdajový účet                  6020                                                                 
 Účelové fondy                           6030                                                                 
 Rezervní fond                           6040                                                                 
 Ostatní vkladové bankovní účty          6060                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM                       6070                                                                 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Čerpací investiční účet                 6080            X                                           X
 Čerpací neinvestiční účet               6090            X                                           X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 ČERPACÍ ÚČTY CELKEM                     6100            X                                           X
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Příjmový účet                           6110            X                                                    
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
         N á z e v                                        Číslo   Schválený rozpočet   Upravený rozpočet    Výsledek od      %       %
                                                          řádku                                             počátku roku     RS      RU
         text                                              r            71                 72                  73
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a
         podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů            7010          X                  X                               
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných
         veřejných rozpočtů                               7020          X                  X                               
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb
         od jiných veřejných rozpočtů                     7030          X                  X                               
ZP 014 - Výdaje na investičního nákupy od jiných
         veřejných rozpočtů                               7040          X                  X                               
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách          7050          X                  X                               
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách    7060          X                  X                               
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách       7070          X                  X                               
ZP 023 - Investice ve vlastní režii                       7080          X                  X                               
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Licence: DEMO                                 *****  UCR - GORDIC  SOFTWARE  *****                         UCRGB020 (v Kč) verze 04042000
Zpracoval: UR supervizor      9                 Datum zpracování: 11.09.2000  Čas zpracování:  9h19m17s                    Strana:      8

           020  -  V Ý K A Z   O  H O S P O D A Ř E N Í   R O Z P O Č T Ů   Ú Z E M N Í   Ú R O V N Ě  -  O R G A N I Z A C E
                                                          sestavený k  1/2000
                                                                    (v Kč)
 IČO:  12121212    Název organizace: Obec XYZ                                

VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
         N á z e v                                        Číslo Schválený rozpočet   Upravený rozpočet     Výsledek od      %       %
                                                          řádku                                            počátku roku     RS      RU
         text                                              r          71                  72                  73
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu             7090                                                                   /       
v tom položky:
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí                7100                                                                   /       
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od regionů             7110                                                                   /       
4129 - Neinv.přij.dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.   7120                                                                   /       
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                  7130                                                                   /       
4222 - Investiční přijaté dotace od regionů               7140                                                                   /       
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.     7150                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu     7160                                                                   /       
v tom položky:
2441 - Splátky půjček od obcí                             7170                                                                   /       
2442 - Splátky půjček od regionů                          7180                                                                   /       
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.      7190                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu         7200                                                                   /       
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím                       7210                                                                   /       
5323 - Neinvestiční transfery regionům                    7220                                                                   /       
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.    7230                                                                   /       
6341 - Investiční transfery obcím                         7240                                                                   /       
6342 - Investiční transfery regionům                      7250                                                                   /       
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.     7260                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu         7270                                                                   /       
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčky obcím                          7280                                                                   /       
5642 - Neinvestiční půjčky regionům                       7290                                                                   /       
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.    7300                                                                   /       
6441 - Investiční půjčky obcím                            7310                                                                   /       
6442 - Investiční půjčky regionům                         7320                                                                   /       
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.        7330                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací
         řízení likvidity                                 7340                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních
         operací řízení likvidity                         7350                                                                   /       
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 Položka                                       ZKO Účelový                                             Výsledek od
                                                    znak                                              počátku roku
   a                                            b    c                                                      93
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.ú 002 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s          
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okr.ú     XXXX                                                   
-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
       C e l k e m                                                                                         

  186
PAGE 186
Tabulka č. 5a















Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za Měst.část    k období  (v tis.Kč)















Položka
Název seskupení položek
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění





za čtvrtletí 
k RS
k RU

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY






111X
Daně z příjmů fyzických osob
                   
                   
                   
                   
       
       
112X
Daně z příjmů právnických osob






131X
Správní a soudní poplatky






133X
Poplatky za znečišťování životního prostředí






134X
Ostatní daně a popl.z vybr.činností a služeb






151X
Daně z majetku






170X
Ostatní daňové příjmy







DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)








Tabulka č. 5b















Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za Měst.část    k období  (v tis.Kč)















Položka
Název seskupení položek
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění





za čtvrtletí 
k RS
k RU
211X
Příjmy z vlastní činnosti






212X
Odvody přebytků organizaci s přímým vztahem






213X
Příjmy z pronájmu majetku






214X
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku






221X
Přijaté sankční platby






222X
Přijaté vratky transferů






231X
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku






232X
Ostatní nedaňové příjmy






241X
Splátky půjček od podnikatelských subjektů






242X
Splátky půjček od obec.prosp.a pod.organizací






243X
Splátky půjček od veř.rozpočtů centrální úrovně






244X
Splátky půjček od veř.rozpočtů územní úrovně






245X
Splátky půjček od zřízených organizací






246X
Splátky půjček od obyvatelstva







NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)






311X
Příjmy z prodeje investičního majetku






312X
Ostatní investiční příjmy






320X
Příjmy z prodeje akcii a majetkových podílů







KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y  (třídy 1+2+3)








Tabulka č. 5c















Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za Měst.část    k období  (v tis.Kč)















Položka
Název seskupení položek
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění





za čtvrtletí 
k RS
k RU
411X
Neinvest.přijaté dot.od veř.rozpočtů centr.úrovně






4121
Neinvest.přijaté dotace od obcí - SR






4121
Neinvest.přijaté dotace od obcí - UR






4129
Neinvest.přijaté dot.od rozpočtů územní úrovně






4131,2
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






4135
Převody z fondů rozpočtových organizací






415X
Neinvest.přijaté dotace za zahraničí






421X
Invest.přijaté dotace ze státního rozpočtu






422X
Inv.přijaté dotace od obcí - SR






422X
Inv.přijaté dotace od obcí - UR






423X
Inv.přijaté dotace ze zahraničí







PŘIJATÉ DOTACE (mimo převody z vlast.fondů)







Ú H R N  P Ř Í J M Ů







ROZPOČTOVÉ VÝDAJE






5XXX
Běžné výdaje






6XXX
Kapitálové výdaje







Ú H R N  V Ý D A J Ů







r o z d í l   p ř í j m ů   a   v ý d a j ů








Tabulka č. 5d















Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za Měst.část    k období  (v tis.Kč)















Položka
Název seskupení položek
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění





za  čtvrtletí
k RS
k RU

F I N A N C O V Á N Í






8111
Krátkodobé vydané dluhopisy






8112
Uhrazené splátky krát. vyd. dluhopisů






8113
Krátkodobé přijaté půjčky






8114
Uhrazené splátky krát. poskyt. půjček






8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Rezerva finančních prostředků






8115
Změna stavu krátk. prostředků (rozdíl)






8116
Aktivní krát. operace řízení likvidity - poskyt.






8116
Aktivní krát. operace řízení likvidity - splátka






8121
Dlouhodobé vydané dluhopisy






8122
Uhrazené splátky dlouhod. vyd. dluhopisů






8123
Dlouhodobé přijaté půjčky






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček






8125
Změna stavu dlouhodobých prostř. na účtech






8126
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - poskyt.






8126
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity - splátka






82XX
Financování ze zahraničí






8902
Nerealizované kurzové rozdíly















C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í















KONTROLNÍ SOUČET






ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za  období                                                                                                                                                                                     Tabulka č 6 a















01 - ROZVOJ OBCE















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






214x
PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU






2141
Příjmy z úroků






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)






311x
PŘÍJMY Z PRODEJE INVESTIČNÍHO MAJETKU







K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 3)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






421x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ






4216
Ostatní inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)






ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby






36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj






63
Finanční operace






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                       Tabulka č. 6b                         















01 - ROZVOJ OBCE















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků






8123
Dlouhodobé přijaté půjčky






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET








ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                 Tabulka č. 7 a















02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






212x
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM






2122
Odvody příspěvkových organizací






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4111
Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






412x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4221
Investiční přijaté dotace od obcí







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                       Tabulka č. 7 b 















02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







10
Zemědělství a lesní hospodářství






23
Vodní hospodářství






32
Vzdělání, věda II.






36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj






37
Ochrana životního prostředí






61
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







10
Zemědělství a lesní hospodářství






23
Vodní hospodářství






36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj






37
Ochrana životního prostředí






61
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







  za období                                                                                                                                                                                           Tabulka č. 7c 















02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Rezerva finančních prostředků






8115
Změna stavu krátk. prostředků






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 8 a















03 - DOPRAVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






421x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ






4216
Ostatní inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4229
Investiční přij.dot. od rozp. územní úrovně j.n.







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)






ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







22
Doprava







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







22
Doprava







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






                                                                                                                                                                                                                                                                       Tabulka č. 8 b  

















ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 8 c  















03 - DOPRAVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET

























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                       Tabulka č.9 a  















04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






214x
PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU






2141
Příjmy z úroků






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






412x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






4135
Převody z fondů rozpočtových organizací






415x
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE ZE ZAHRANIČÍ






421x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ






4211
Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4221
Investiční přijaté dotace od obcí







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 9 b 















04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







31
Vzdělání, věda I.






32
Vzdělání, věda II.






34
Tělovýchova a zájmová činnost






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







31
Vzdělání, věda I.






32
Vzdělání, věda II.






34
Tělovýchova a zájmová činnost







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 10 a  















05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






212x
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM






2122
Odvody příspěvkových organizací






213x
PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU






2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí






2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí






214x
PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU






2141
Příjmy z úroků






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.






231x
PŘÍJMY Z PRODEJE NEINVESTIČNÍHO MAJETKU






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)






311x
PŘÍJMY Z PRODEJE INVESTIČNÍHO MAJETKU







K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 3)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)

















ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







 za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 10 b  















05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4111
Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4135
Převody z fondů rozpočtových organizací






415x
NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE ZE ZAHRANIČÍ






421x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ






4211
Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu






4216
Ostatní inv. přijaté dotace ze státního rozpočtu







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)






ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







34
Tělovýchova a zájmová činnost






35
Zdravotnictví






41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení






43
Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.






62
Jiné veřejné služby a činnosti






63
Finanční operace






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 10 c 















05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







35
Zdravotnictví






43
Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                              Tabulka č. 11 a















06 - KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ RUCH















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







212x
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM






2122
Odvody příspěvkových organizací






2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)






312x
OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘÍJMY







K A P I T Á L O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 3)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






412x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4221
Investiční přijaté dotace od obcí







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za  období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 11 b















06 - KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ RUCH















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby






33
Kultura, církve a sdělovací prostředky






34
Tělovýchova a zájmová činnost






63
Finanční operace






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







33
Kultura, církve a sdělovací prostředky






64
Ostatní činnosti







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 12 a  















07 - BEZPEČNOST







Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







221x
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)






ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







52
Civilní nouzové plánování






53
Bezpečnost a veřejný pořádek






55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







53
Bezpečnost a veřejný pořádek






55
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET






                                                                                                                                                                                                                                                                    Tabulka č. 12 b 

















ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 13 a















08 - HOSPODÁŘSTVÍ















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







212x
ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM






2122
Odvody příspěvkových organizací






2123
Ostatní odvody příspěvkových organizací






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2229
Přijaté vratky transferů j.n.







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4111
Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






412x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4221
Investiční přijaté dotace od obcí







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č.13 b       















08 - HOSPODÁŘSTVÍ















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za  čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj






37
Ochrana životního prostředí






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







22
Doprava






36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 14 a















09 - VNITŘNÍ SPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







211x
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI






2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků






221x
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY






246x
SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYVATELSTVA







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4111
Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)






ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







33
Kultura, církve a sdělovací prostředky






36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj






61
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.






62
Jiné veřejné služby a činnosti






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







61
Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.






62
Jiné veřejné služby a činnosti







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






                                                                                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 14 b

















ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 14 c 















09 - VNITŘNÍ SPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Změna stavu krátk. prostředků







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







 za období                                                                                                                                                                                    Tabulka č. 15 a 















10 - POKLADNÍ SPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST I. - ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY







111x
DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB






1111
Daň z příj. fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.pož.






1112
Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděleč. činnosti






1119
Daně z příjmů fyzických osob j.n.






112x
DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB






1121
Daň z příjmů právnických osob






1122
Daň z příjmů právnických osob za obce






131x
SPRÁVNÍ A SOUDNÍ POPLATKY






133x
POPLATKY ZA ZNEČIŠŤ.PROSTŘEDÍ A ZA VYUŽ.PŘÍR.ZDROJŮ






1334
Odvody za odnětí zemědělské půdy






134x
OSTATNÍ DANĚ A POPL.Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB






1341
Poplatek ze psů






1342
Pobytové poplatky






1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství






1345
Poplatek z ubytovacích kapacit






1349
Ostatní poplatky a daně z vybraných činností j.n.






151x
DANĚ Z MAJETKU







D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1)
























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č.15 b  















10 - POKLADNÍ SPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








214x
PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU






2141
Příjmy z úroků






2143
Realizované kurzové zisky






221x
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY






222x
PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ






2221
Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozpočtů






2229
Přijaté vratky transferů j.n.






232x
OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY







N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2)







V L A S T N Í   P Ř Í J M Y   (třídy 1+2+3)






411x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ.ROZPOČTŮ CENTR.ÚROVNĚ






4112
Neinv.přij.dot. ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu






4116
Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozpočtu






412x
NEINV.PŘIJATÉ DOTACE OD VEŘ. ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí






413x
PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ






4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti






422x
INVEST.PŘIJ.DOTACE OD VEŘEJ.ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ






4221
Investiční přijaté dotace od obcí






4229
Investiční přij.dot. od rozp. územní úrovně j.n.







P Ř I J A T É   DOTACE (součet za třídu 4)







P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4)


























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 15 c 















10 - POKLADNÍ SPRÁVA















Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU








ČÁST IIA. - BĚŽNÉ VÝDAJE







63
Finanční operace






64
Ostatní činnosti







Celkem běžné výdaje






ČÁST IIB - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







64
Ostatní činnosti







Celkem kapitálové výdaje







C E L K E M   V Ý D A J E






část III. FINANCOVÁNÍ







8115
Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech






8115
Rezerva finančních prostředků






8115
Změna stavu krátk. prostředků






8116
Aktivní krát. operace řízení likvidity - splátka






8124
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček






8126
Aktivní dlouhod. operace řízení likv. - splátka






82XX
Financování ze zahraničí






8602
Nerealizované kurzové rozdíly







C E L K E M   F I N A N C O V Á N Í







KONTROLNÍ SOUČET








ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                     Tabulka č. 16 a 
















Z Á V Ě R E Č N Á     R E K A P I T U L A C E














Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU









C E L K E M   PŘÍJMY







z toho:







ORJ 01 - Rozvoj obce







ORJ 02 - Městská infrastruktura







ORJ 03 - Doprava







ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva







ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast







ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch







ORJ 07 - Bezpečnost







ORJ 08 - Hospodářství







ORJ 09 - Vnitřní správa







ORJ 10 - Pokladní správa















C E L K E M   BĚŽNÉ VÝDAJE







z toho:







ORJ 01 - Rozvoj obce







ORJ 02 - Městská infrastruktura







ORJ 03 - Doprava







ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva







ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast







ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch







ORJ 07 - Bezpečnost







ORJ 08 - Hospodářství







ORJ 09 - Vnitřní správa







ORJ 10 - Pokladní správa








ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                    Tabulka č. 16 b 
















Z Á V Ě R E Č N Á     R E K A P I T U L A C E














Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU









C E L K E M   KAPITÁLOVÉ VÝDAJE







z toho:







ORJ 01 - Rozvoj obce







ORJ 02 - Městská infrastruktura







ORJ 03 - Doprava







ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva







ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast







ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch







ORJ 07 - Bezpečnost







ORJ 08 - Hospodářství







ORJ 09 - Vnitřní správa







ORJ 10 - Pokladní správa















C E L K O V É   V Ý D A J E







z toho:







ORJ 01 - Rozvoj obce







ORJ 02 - Městská infrastruktura







ORJ 03 - Doprava







ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva







ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast







ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch







ORJ 07 - Bezpečnost







ORJ 08 - Hospodářství







ORJ 09 - Vnitřní správa







ORJ 10 - Pokladní správa























ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis.Kč)







za období                                                                                                                                                                                      Tabulka č. 16 c
















Z Á V Ě R E Č N Á     R E K A P I T U L A C E














Odd.
Text
Rozpočet
Rozpočet
Skutečnost
Úpravy rozpočtu
% plnění
% plnění


schválený
upravený

za   čtvrtletí
k RS
k RU









C E L K E M   FINANCOVÁNÍ







z toho:







ORJ 01 - Rozvoj obce







ORJ 02 - Městská infrastruktura







ORJ 03 - Doprava







ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva







ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast







ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch







ORJ 07 - Bezpečnost







ORJ 08 - Hospodářství







ORJ 09 - Vnitřní správa







ORJ 10 - Pokladní správa







Změna stavu krát.prostředů (pouze skutečnost)*







KONTROLNÍ SOUČET














*) Rozpočet položky 8115 je v jednotlivých kapitolách


















Poznámka: Údaje o  plnění rozpočtu budou doloženy komentářem k dosaženému výsledku     hospodaření  a čerpání výdajů dle ORJ.
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Městská část   ..................................                                                                     Tabulka č.17 a



Vyúčtování účelových prostředků, poskytnutých Min. financí ČR v r. . . . . ze státního rozpočtu na pol. 4111 - neinvestiční dotace



v Kč
R.O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení
















































































































































celkem účel. prostředky pol. 4111

Vypracoval:                                         Schválil:                                                         Datum:






Městská část.................................                                                                       Tabulka č. 17 b 




Vyúčtování účelových prostředků, poskytnutých městským částem v r. .........
resortními ministerstvy na pol.4116 -  neinvestiční dotace




											            v Kč
R.O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení
















































celkem účel. prostředky pol. 4116








Vypracoval:                                                   Schválil:                                                     Datum:














Městská část..........................                                                                             Tabulka č. 17 c




Vyúčtování účelových prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu  / MF ČR /
městským částem v r. ....... na pol. 4211 - invest. dotace



                                                                                                                                          v Kč
R.O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení
























celkem účel. prostředky pol. 4211









Vypracoval:                                                Schválil:                                                         Datum:




















Městská část  .........................                                                                           Tabulka č. 17 d




Vyúčtování  účelových prostředků, poskytnutých městským částem v r. ....... resortními ministerstvy na pol. 4216 - invest. dotace



v Kč
R. O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení




































celkem účel. prostředky pol. 4216










Vypracoval:                                                Schválil:                                                         Datum:
















Městská část.................................                                                                      Tabulka č. 17 e




Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých městským částem v r. ...... z rozpočtu hlavního města Prahy na pol. 4121 - neinvestiční dotace



                                                                                                               v Kč
R. O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení


























































































celkem účel. prostředky pol. 4121









Vypracoval:                                               Schválil:                                                       Datum:








Městská část.............................                                                                           Tabulka č. 17 f




Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých městským částem v r. ...... z  rozpočtu hlavního města Prahy na pol. 4221 - invest. dotace



v Kč
R. O.
Ú č e l
UZ
Poskytnuto
Vyčerpáno
K vrácení
















































celkem účel. prostředky pol. 4221









Vypracoval:                                            Schválil:                                                            Datum:

  205

Hlavní inventarizační místo:



Tabulka č. 18









v tisících Kč





Sumární přehled o hmotném majetku podle stavů k 31.12.xxxx




za úřady městských částí a rozpočtové organizace zřízené MČ





















1
2
3


Skutečný stav podle
Účetní stav majetku
Inventarizační


inventur. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl
Budovy
obecní



z účtu 021
ostatní




celkem



Stavby
obecní



z účtu 021
ostatní




celkem



Pozemky
obecní



účet 031
ostatní




celkem



Movité věci
obecní



účet 022
ostatní



Datum fyzické inv.:
celkem



Drobný HIM
obecní



účet 028
ostatní



Datum fyzické inv.:
celkem



Ostatní HIM
obecní



účet 029
ostatni



Datum fyzické inv.:
celkem








Zásoby




skup. 11x, 12x, 13x









Drobný HM


Stav majetku v OE k 31.12.xx

sledovaný v OE














Datum vyhotovení:


Jméno a podpis statutárního orgánu a




předsedy invent. komise hl.inv. místa:

Tabulku zpracoval - jméno:









                           - podpis:


                       razítko:

                           - telefon:












Hlavní inventarizační místo:



Tabulka č. 19









v tisících Kč





Sumární přehled o hmotném majetku podle stavů k 31.12.xxxx




za příspěvkové organizace zřízené MČ





















1
2
3


Skutečný stav podle
Účetní stav majetku
Inventarizační


inventur. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl
Budovy
obecní



z účtu 021
ostatní




celkem



Stavby
obecní



z účtu 021
ostatní




celkem



Pozemky
obecní



účet 031
ostatní




celkem



Movité věci
obecní



účet 022
ostatní



Datum fyzické inv.:
celkem



Drobný HIM
obecní



účet 028
ostatní



Datum fyzické inv.:
celkem



Ostatní HIM
obecní



účet 029
ostatni



Datum fyzické inv.:
celkem








Zásoby




skup. 11x, 12x, 13x









Drobný HM


Stav majetku v OE k 31.12.xx

sledovaný v OE
























Datum vyhotovení:


Jméno a podpis statutárního orgánu a




předsedy invent. komise hl.inv. místa:

Tabulku zpracoval - jméno:









                           - podpis:


                       razitko:

                           - telefon:










Inventarizační místo:   



Tabulka č.20

IČO:   





Kód invent. místa:   





Hlavní invent. místo:   



v celých tisících Kč

Druh práv.osoby:   










Přehled o hmotném majetku podle stavů k 31.12.xxxx














1
2
3


Počet
Skutečný stav podle
Účetní stav majetku
Inventarizační


karet
inventur. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl
Budovy
obecní




z účtu 021
ostatní





celkem




Datum fyzické inv.:





Stavby
obecní




z účtu 021
ostatní





celkem




Datum fyzické. inv.:





Pozemky
obecní




účet 031
ostatní





celkem




Datum fyzické inv.:





Movité věci

obecní



účet 022

ostatní



Datum fyzické inv.:

celkem



Drobný HIM

obecní



účet 028

ostatní



Datum fyzické inv.:

celkem



Ostatní HIM

obecní



účet 029

ostatni



Datum fyzické inv.:

celkem









Zásoby
Datum fyzické inv.




skup. 11x, 12x, 13x











Drobný HM
Datum fyzické inv.


Stav majetku v OE k 31.12.xx

sledovaný v OE

















Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a 30 zákona č. 563/91 Sb, o účetnictví.





Výsledky fyzické inventury byly projednány inventarizační komisí.












Tabulku zpracoval:



Razítko:

Telefon:





Datum vyhotovení:







Jméno a podpis statutárního orgánu:











Hlavní inventarizační místo:


Tabulka č. 21







v celých Kč




Sumární přehled o dokladové inventarizaci k 31.12.xxxx



za úřady městských částí a rozpočtové organizace zřízené MČ




1
2
3

Skutečný stav
Účetní stav
Inventariz.
Pokladní hotovost
podle inv. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl
účet 261







Ceniny



účet 263







Finanční prostředky u peněžních ústavů



účty 231, 241, 243, 245, 236, 237, 238







Krátkodobý finanční majetek



účty 251, 253, 255







Finanční investice



účty skupiny 06x







Nehmotný investiční majetek



účty skupiny 01x







Nedokončené hmotné investice



účet 042







Nedokončené nehmotné investice



účet 041







Poskytnuté zálohy na NaHIM



účty 051, 052







Pohledávky celkem



řádky 43+51+64+74 rozvahy



z toho nedobytné







Závazky celkem



řádek 106 rozvahy



z toho zákon.rezervy (úč.941)







Datum vyhotovení:

Jméno a podpis statutárního orgánu a



předsedy invent. komise hl.inv. místa:

Tabulku zpracoval - jméno:



                          - podpis:



                          - telefon:

                       razitko:




Hlavní inventarizační místo:


Tabulka č. 22







v celých Kč




Sumární přehled o dokladové inventarizaci k 31.12.xxxx



za  příspěvkové organizace zřízené MČ




1
2
3

Skutečný stav
Účetní stav
Inventariz.
Pokladní hotovost
podle inv. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl
účet 261







Ceniny



účet 263







Finanční prostředky u peněžních ústavů



účty 231, 241, 243, 245, 236, 237, 238







Krátkodobý finanční majetek



účty 251, 253, 255







Finanční investice



účty skupiny 06x







Nehmotný investiční majetek



účty skupiny 01x







Nedokončené hmotné investice



účet 042







Nedokončené nehmotné investice



účet 041







Poskytnuté zálohy na NaHIM



účty 051, 052







Pohledávky celkem



řádky 43+51+64+74 rozvahy



z toho nedobytné







Závazky celkem



řádek 106 rozvahy



z toho zákon.rezervy (úč.941)







Datum vyhotovení:

Jméno a podpis statutárního orgánu a



předsedy invent. komise hl.inv. místa:

Tabulku zpracoval - jméno:



                          - podpis:



                          - telefon:

                       razitko:




Inventarizační místo:



Tabulka č. 23

IČO:





Kód invent. místa:





Hlavní invent. místo:



v celých Kč

Druh práv.osoby:





Prohlášení o provedení dokladové inventarizace k 31.12.xxxx







1
2
3


Datum 
Skutečný stav
Účetní stav
Inventariz.

Pokladní hotovost
invent.
podle inv. soupisu
k 31.12.xxxx
rozdíl

účet 261











Ceniny





účet 263











Finanční prostředky u peněžních ústavů





účty 231, 241, 243, 245, 236, 237











Krátkodobý finanční majetek





účty 251, 253, 255











Finanční investice





účty skupiny 06x











Nehmotný investiční majetek





účty skupiny 01x











Nedokončené hmotné investice





účet 042











Nedokončené nehmotné investice





účet 041











Poskytnuté zálohy na NaHIM





účty 051, 052











Pohledávky celkem





řádky 43+51+64+74 rozvahy





z toho nedobytné











Závazky celkem





řádek 106 rozvahy





z toho zákon.rezervy (úč.941)





Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví.





Zůstatky majetkových účtů a účtů závazků uvedených v rozvaze k 31.12.xxxx jsou doloženy rozpisy.





Výsledky dokladové inventarizace byly projednány inventarizační komisí.





Tabulku zpracoval:



Razítko:

Telefon:





Datum vyhotovení:







Jméno a podpis statutárního orgánu:











Inventarizační místo:




Tabulka č. 24
IČO:





Kód invent. místa:




v celých Kč
Hlavní invent. místo:





Druh práv.osoby:






Přehled pohledávek






Stav

          Splatnost po 1.1.95



k 31.12.xxxx
Splatnost
                     z toho

Stav pohledávek (účet 311 mínus 391))

celkem
do 31.12.94
po lhůtě 
do lhůty
za nájemné z bytů
celkem


splatnosti
splatnosti

nedoplatky





přeplatky




za nájemné z pozemků
celkem





nedoplatky





přeplatky




za nájemné z nebyt. prostor
celkem





nedoplatky





přeplatky




za ostatní nájemné
celkem





nedoplatky





přeplatky




za zúčtovatelné služby 
celkem





nedoplatky





přeplatky




z prodeje majetku
celkem





nedoplatky





přeplatky




ostatních pohledávek 
celkem




sledovaných na účtě 311
nedoplatky





přeplatky




Stav pohledávek
celkem




účet 311 celkem
nedoplatky





přeplatky










Stav pohledávek za rozp.
celkem




příjmy (účet 315)
nedoplatky





přeplatky










Ostatní pohledávky
celkem




řádky rozvahy 43, 45 až 50 (mimo 
nedoplatky




účty 311, 315), 64, 74
přeplatky










Pohledávky celkem
celkem





nedoplatky





přeplatky




Tabulku zpracoval:



Razítko:

Telefon:





Datum vyhotovení:







Jméno a podpis statutárního orgánu:






Inventarizační místo:



Tabulka č. 25
IČO:




Kód invent. místa:



v celých Kč
Hlavní invent. místo:




Druh práv.osoby:





























Přehled nákladů zúčtovatelných s nájemníky a záloh 




na služby spojené s užíváním bytu
































Stav k
Stav k
Náklady na zúčtovatelné služby


1.1.xxxx
31.12.xxxx
z účtu 314









Předpis záloh na zúčtovatelné služby




z účtu 324











C) 	
  


