
Metodická pomůcka pro obce a DSO

Královéhradecký kraj, odbor analýz a podpory řízení, OVFO

aktulizace 1.10.2018

SÚ -  NÁKLADY Položka rozpočtové skladby
501 Spotřeba 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 douhodobý majetek  (účet 902)

5139 Nákup materiálu 

5155 Pevná paliva

5156 Pohonné hmoty a maziva

5159 Nákup ostatních paliv a energií

5175 Pohoštění

502 Spotřeba energie 5151 Studená voda

5152 Teplo

5153 Plyn

5154 Elektrická energie
5157 Teplá voda 

503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 5151 Studená voda
5157 Teplá voda

504 Prodané zboží 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

506 Aktivace dlouhodobého majetku není RS

507 Aktivace oběžného majetku není RS

508 Změna stavu zásob vlastní výroby není RS

511 Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování

512 Cestovné 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

513 Náklady na reprezentaci 5175 Pohoštění

5139 Nákup materiálu (reklamní předměty), ostatní nákup materiálu na SÚ 501
5194 Věcné dary

516 Aktivace vnitroorganizačních služeb není RS

Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu
pro ÚSC a svazky obcí.
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518 Ostatní služby 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví (Osa,Gestor, Dilia)

5042 Odměny za užití počítačových programů

5123 Podlimitní technické zhodnocení DHM i DDHM  (pod 40.000,00 Kč)

516x Nákup služeb, SÚ 5163 jen pro bankovní poplatky 

5163 Bankovní poplatky

5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

5172 Programové vybavení  

5176 Účastnické poplatky na konference 

5178 Nájemné za nájem s právem koupě (leasing)
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené   

521 Mzdové náklady 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019 Ostatní platy

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5024 Odstupné

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

5051 Mzdové náhrady
5424 Náhrady mezd v době nemoci

524 Zákonné sociální pojištění 5031 Povinné pojistné na sociální zabezepečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

525 Jiné sociální pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

527 Zákonné sociální náklady 5169 Nákup ostatní služeb (povinné prohlídky,povinné očkování,stravenky)

5132 Ochranné pomůcky
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

528 Jiné sociální náklady 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené ( příspěvek na ošatné na oficiální akce)
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění)

531 Daň silniční 5362 Platby daní a poplatků

532 Daň z nemovitostí 5362 Platby daní a poplatků

538 Jiné daně a poplatky 5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5191 Zaplacené sankce (pokuty a penále zaplacené v obchodních vztazích) 
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542 Jiné pokuty a penále 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům (vyměřené sankce dle zvláštních předpisů)

5191 Zaplacené sankce

543 Dary 5194 Věcné dary (nákup a předání)

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 

544 Prodaný materiál není RS

547 Manka a škody 5909 Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

548 Tvorba fondů 5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů (sociální fond)

549 Ostatní náklady z činnosti 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (náhrady řízení, poplatky OSA)

5123 Podlimitní technické zhodnocení DHM i DDHM  (pod 40.000,00 Kč)

5163 Služby peněžních ústavů (jen komerční pojištění - např. po.služ.vozidel))

5169 Nákup ostatní služeb 

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 

5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

5421 Náhrady z úrazového pojištění

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 
5909 Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

551 Odpisy dlouhodobého majetku není RS

552 Zůstatková cena prodaného DNM není RS

553 Zůstatková cena prodaného DHM není RS

554 Prodané pozemky není RS

555 Tvorba a zúčtování rezerv není RS

556 Tvorba a zúčtování opravných položek není RS

557 Náklady z odepsaných pohledávek není RS

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

5122 Podlimitní věcná břemena
5172 Programové vybavení

561 Prodané cenné papíry a podíly není RS

562 Úroky 5141 Úroky vlastní

563 Kurzové ztráty 5142 Realizované kurzovní ztráty

564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou není RS
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569 Ostatní finanční náklady 5144 Poplatky dluhové služby

5145 Finanční deriváty

5146 Úrokové výdaje na finanční deriváty

5147 Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům
5149 Ostaní úroky a ostaní finanční výdaje

572 Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené  (členský příspěvek)

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

521x Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

522x Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

5230 Neivnestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným oragnizacím

531x Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

5321 Neinvestiční transfery obcím

5323 Neinvestiční transfery krajům

5325 Neinvestiční transfery regionálním radám

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (např. DSO)

533x Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím

 5492 Finanční dar obyvatelstvu

 5493 Účelové neinvestiční transfery napodnikajícím fyzickým osobám

5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5531 Peněžní dary  do zahraničí

5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let

631x Investiční transfery podnikatelským subjektům

632x Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

633x Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

634x Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

6359 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

6371 Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu
6380 Investiční transfery do zahraničí

591 Daň z příjmů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Účet 401 6351 Investiční transfery příspěvkovým organizacím   
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SÚ -  VÝNOSY Položka rozpočtové skladby

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

602 Výnosy z prodeje služeb 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)

603 Výnosy z pronájmu 213x Příjmy z pronájmu majetku

604 Výnosy z prodaného zboží 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

605 Výnosy ze správních poplatků 1361 Správní poplatky

606 Výnosy z místních poplatků 134x Místní poplatky z vybraných činností a služeb

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1337 Poplatek za komunální odpad § 17a

1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (dodavatelské smlouvy - pokuty, penále)

642 Jiné pokuty a penále 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty a penále dle zvláštních zákonů)

643 Výnosy z odepsaných pohledávek dle RS odepsané pohledávky, která je na podrozvaze

644 Výnosy z prodeje materiálu 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (zásoby a DDM)

645 Výnosy z prodeje DNM 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého mejatku

646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

647 Výnosy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků

648 Čerpání fondů 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)

649 Ostatní výnosy z činnosti 2122 Odvody přebytků PO

2123 Ostatní odvody PO

2124 Odvody školských právnických osob

2129 Ostatní odovody přebytků organizací s přímým vztahem

2322 Přijaté pojistné náhrady

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329 Ostatní nedaňové příjmy

661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 3201 Příjmy z prodeje akcií
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3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů

3203 Příjmy z prodeje dluhopisů
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finačního majetku

662 Úroky 2141 Příjmy z úroků 

2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

2145 Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů

2146 Úrokové příjmy z finančních derivátů

2147 Neúrokové příjmy z finančních derivátů

2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku

663 Kurzové zisky 2143 Kurzové rozdíly v příjmech

664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou není RS

665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend

669 Ostatní finanční výnosy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

672 Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 2221 Přijaté vratky transfeů od jiných veřejných rozpočtů

2222 Ostatní příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

2223 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi

2229 Ostatní přijaté vratky trasferů (také FV přijaté od PO)

2321 Přijaté neinvestiční dary

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladaní správy státního rozpočtu

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

4116 Ostatní neivestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4118 Neinvestiční převody z Národního fondu

4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně (vinařský fond)

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4151 Neinvestiční přijaté transfery od jiných států

4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

4159 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
5909 Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

Stránka 6



Metodická pomůcka pro obce a DSO

Královéhradecký kraj, odbor analýz a podpory řízení, OVFO

aktulizace 1.10.2018
681 Výnosy za sdílené daně z příjmů fyzických osob 111x Daně z příjmů fyzických osob

682 Výnosy za sdílené daně z příjmů právnických osob 112x Daně z příjmů právnických osob

684 Výnosy za sdílené daně z přidané hodnoty 1211 Daň z přidané hodnoty

685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní není pro obce

686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 1511 Daň z nemovitostí

688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 1332 Poplatky za zněčišťování ovzduší

1333 Poplatky za uložení odpadů

1334 Odvody za odnění půdy ze zemědělského půdního fondu

1335 Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa

1336 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce

1381 Daň z hazardních her 

1382 Zrušený odvoz z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - dobíhající odvod

1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů - dobíhající část odvodu
2343 Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodbobého majetku

3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené
42xx Investiční přijaté transfery
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