
Verze č. 2 ze dne 20. 12. 2022

Výdajová položka Účtování Vykazování partnerů v PAP Příjmová položka Výdajová položka Účtování
Vykazování partnerů 

v PAP
Příjmová položka Účtování Vykazování partnerů v PAP

-
Náhrady nákladů vzniklé lékárnám za likvidaci 

nevyužitelných léčiv
ne 5811 571//345, 349 lékárna (konečný příjemce) (-) 5811 5811

231//375

375//231
- - 346//672 MF

-

Náhrady nákladů spojených s preventivními 

opatřeními

zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření

onemocnění tuberkulózou

ne 5811 571//345, 349

zdravotnické zařízení uvedené v 

příloze dopisu

(konečný příjemce)

(-) 5811 5811
231//375

375//231
- - 346//672 MF

-
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště 

chráněnými živočichy
ne 5811 571//345, 349

subjekt uvedený v textu dopisu, 

resp. v příloze dopisu (konečný 

příjemce)

(-) 5811

5811 (obec i jiný 

konečný

příjemce)

231//375

375//231
- 2324 346//672 MF

5321 571//349 obec 4111 (-) 4111
231//375

375//231
- 4111 346//672 MF

5323

5321 (HMP)
571//345 konečný příjemce mimo VÚJ 4111 5493

231//375

375//231
- - - -

98116 Účelové neinvestiční dotace obcím ano 5321
373//223

571//389
obec 4111 (-) 4111

231//375

375//231
- 4111

231//374

388//672
MF

98008
Účelové dotace na výdaje spojené s volbou 

prezidenta ČR

98010
Společné volby do Evropského parlamentu 

a Parlamentu České republiky

98071
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 

Parlamentu České republiky

98074
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 

zastupitelstev v obcích

98135
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do 

zastupitelstev v krajích

98187

Účelové dotace na výdaje spojené se společnými 

volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev 

v obcích

98193
Účelové dotace na výdaje spojené se společnými 

volbami do Senátu a zastupitelstev krajů

98348
Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou 

a konáním voleb do Evropského Parlamentu

5323 kraj 4111 -
231//374

388//672
MF - - -

5321 (obec)

5329 (DSO)
obec/DSO - - - - 4111

231//374

388//672
MF

6342 kraj 4211 -
231//374

388//403
MF - - -

6341 (obec)

6349 (DSO)
obec/DSO - - - - 4211

231//374

388//403
MF

98502

Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi  

(podprogram 298D2460 - Výkupy pozemků pod 

silnicemi II. a III. třídy)

ne 6342
571//349

349//223
kraj 4211 -

346//403

231//346
MF - - -

98045
Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování 

osob z Ukrajiny (*)
ne

5323

5321 (HMP)

571//349

349//223
kraj/hlavní město Praha 4111 -

346//672

231//346
MF - - -

(*) Od 1. 7. 2022 se u kraje dále jedná z pohledu účetnictví o poskytnutí transferu (syntetický účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery) a předmětný výdaj je zatříděn na výdajovou položku 5811 (náhrady ubytovatelům za ubytování osob z Ukrajiny).

4111
231//374

388//672
MF

- - -

(-) 4111

(část pro obce)

231//375

375//231

(část pro obce)

MF5xxx (část pro kraj)

231//374

388//672

(část pro kraj)

-

98035 Systémové dotace na protiradonová opatření ano

ano
5323

5321 (obec)

Účetní a rozpočtové zachycení transferů ze Všeobecné pokladní správy (VPS) - Ministerstvo financí (MF)

ÚZ Název
Finanční 

vypořádání

MF Konečný příjemce v případě VÚJKraj

ano
373//223

571//389

kraj/hlavní město Praha 4111

98502

Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, 

kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program 

č. 29824 – IV

98029

Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, 

kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program 

č. 29824 – NIV

ano
373//223

571//389

373//223

571//389
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Pozn.:

223 - Zvláštní výdajový účet

4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

375 - Krátkodobé zprostředkování transferů

388 - Dohadné účty aktivní
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 389 - Dohadné účty pasivní

571 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

6341 - Investiční transfery obcím

6342 - Investiční transfery krajům

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků

5321 - Neinvestiční transfery obcím

5323 - Neinvestiční transfery krajům

5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
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