
hlavní                 
činnost

hospodářská                
činnost

NÁKLADY [05] [06]
502 Spotřeba energie P21
503 Spotřeba jiných neskladovatelných neskladovaných dodávek P21
511 Opravy a udržování P21
518 Ostatní služby:
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky P21
51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy P21
51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků P21
51804 Ostatní služby - zpětný nájem P21
51899 Ostatní služby - jiné P21
521 Mzdové náklady:
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem
52199 Mzdové náklady - ostatní
524 Zákonné sociální pojištění:
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní
525 Jiné sociální pojištění:
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní
527 Zákonné sociální náklady:
52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní
538 Jiné daně a poplatky:
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní
543 Dary a jiná bezúplatná předání:
54302 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn P11
54303 Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní
54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek P11
54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní P11
547 Manka a škody P21
548 Tvorba fondů:
54801 Tvorba fondů - rezervní fond
54802 Tvorba fondů - sociální fond
54899 Tvorba fondů - ostatní
549 Ostatní náklady z činnosti:
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění
54902 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví P11
54903 Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek P11
54999 Ostatní náklady z činnosti - jiné P21
551 Odpisy dlouhodobého majetku P21
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek P21
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek P21
554 Prodané pozemky P21
556 Tvorba a zúčtování opravných položek P21
557 Náklady z vyřazených pohledávek:
55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka P11
55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost P11
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní P21
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku P21
561 Prodané cenné papíry a podíly:

56101
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - kótované

P11

56102
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - nekótované

P11
56103 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P11
56104 Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P11
56105 Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností P11
56106 Prodané majetkové účasti do 20% P21
56107 Prodané depozitní směnky
56108 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P11
56109 Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P11
56199 Prodané cenné papíry a podíly - ostatní P21

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

A Závazný vzor

Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky

Sestaveno k __________

Náklady od počátku roku
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562 Úroky:
56201 Úroky - ze swapových operací a FRA P11
56299 Úroky - ostatní P11
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou:
56401 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
56402 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů
56499 Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní P21
569 Ostatní finanční náklady P11
571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:
57101  Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11
57102 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11
57103 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P11
57104 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody
57105 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní
57106 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní
57107 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců
57108 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU

57109
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti na přenesenou 
působnost P11

57199 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P11
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:
57201 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11
57202 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P11
57203 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P11
57299 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P11
575 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:

57501
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, 
granty a NeFV P11

57502
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, 
granty a NeFV P11

57599 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní P11

P11

P21

SPECIFIKACE
Uvedou se náklady od počátku roku za hlavní činnost.
Uvedou se náklady od počátku roku za hospodářskou činnost.

Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky
Zahrnují se náklady na pořízení nefinančních aktiv (např. budov, automobilů, pozemků a jiných 
fixních a nefinančních nevyráběných aktiv); účetní jednotka se stává po určité době (v rámci 
finančního leasingu zpravidla po několika letech) vlastníkem daného nefinančního aktiva. V případě 
nákupu na splátky, pokud je o něm účtováno obdobně jako o finančním leasingu, bude také 
zaznamenán v rámci analytického členění 51801. V případě, že je hodnota pořizovaného majetku 
zaznamenána na příslušném účtu tř. 0 a nesplacená část majetku jako závazek, tak se tato položka 
Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy
Zahrnují se náklady na úhradu najatého majetku na přechodné období (např. na nájemné osobního 
automobilu, budovy, kanceláří a jiných provozních prostor apod.); vlastník nefinančního aktiva se 
nemění. 
Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků 
Zahrnují se náklady na nájemné pozemků, rybníků, vodních ploch, na něž jsou uplatněna vlastnická 
práva jiné osoby. V případě, že nájemné za pozemek nelze oddělit od nájemného za budovu, uvádí se 
v rámci analytické položky 51802.
Ostatní služby - zpětný nájem 
Účetní jednotka uvádí platbu za najatý majetek, který prodala, a který je bezprostředně od nového 
vlastníka najímán. Předmětem této transakce je např. budova nebo určité zařízení.
Ostatní služby - jiné
Zahrnují se náklady na služby neuvedené na analytických položkách 51801, 51802, 51803 a 51804. 
Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady
Peněžitá plnění neboplnění peněžité hodnotyposkytovanázaměstnavatelemzaměstnancům za práci,
tj. základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, prémie a odměny, náhrady mezd, odměny za
pracovní pohotovost a jiné složky mzdy. Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost se 
Mzdové náklady - ostatní osobní náklady
OON zahrnujíodměny za práceposkytovanéna základě jiného vztahunežpracovního,služebníhoa
členského poměru k zaměstnavateli. Nejčastěji to jsou odměny za práce podle dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, odměny podle předpisu o autorském právu, odstupné, odměny
členům orgánu společnosti a družstva hrazené z nákladu i ze zisku, odměny učňům atd.
Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelemZahrnujenáhradumzdy, platu nebo odměny z dohodyo pracovníčinnosti zaměstnanci,který byl
uznán práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, po dobu dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény. Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovníčinnosti je
dávkou poskytovanou na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů, a dále v souladu se zákonemč. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů a zákonemč. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými
opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, část první Zákon o nemocenském
pojištění.

52101

52102

52103

51803

51804

51899

51801

51802

Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce (viz tabulka Část XI).
Údaje v označených řádcích budou dále sledovány podle jednotlivých partnerů transakce pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za 
dílčí konsolidační celky státu, pokud je tento partner identifikovatelný (viz tabulka Část XI).

ÚDAJ SLOUPEC
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Mzdové náklady - ostatní
Zahrnuje mzdové náklady, které patří na účet 521 a nebyly zahrnuty do žádné z předchozích
analytických položek účtu 521.
Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Zahrnuje náklady na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnanců (zákon č. 
592/1992 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů). 
Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění
Zahrnuje náklady na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnanců (zákon č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů). 
Zákonné sociální pojištění - ostatní
Zahrnujenákladyna sociálnípojištění, kterépatří na účet 524, a kterénejsouzachycenyv žádnéz
předchozích analytických položek účtu 524.
Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců
Pojištění odpovědnosti zaměstnavateleza škodupři pracovnímúrazunebonemociz povolání(tzv.
úrazové pojištění) povinné pro všechny zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho
zaměstnance. Pojištění je zákonné, a proto vzniká bez uzavření pojistné smlouvy; rozhodnou
skutečností je vznik pracovně - právního vztahu podle odpovídajících právních předpisů, vyhláškyč.
125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů a zákonač.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Jiné sociální pojištění - ostatní
Zahrnujenákladynajiné sociálnípojištění, kterépatří naúčet 525,a kterénebylyzahrnutydo žádnéz
předchozích analytických položek účtu 525.
Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP
Zahrnujezákladnípříděl doFKSPstanovenýprocentnísazbouz ročníhoobjemunákladů zúčtovaných
na platy a náhrady platů a náhrady mzdy a jiných nákladů v souladu se zákonemč. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškouč. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákonné sociální náklady - ostatní
Zahrnuje zákonné sociální náklady, které patří na účet 527, ale nebyly zahrnuty do žádné z 
předchozích analytických položek účtu 527.
Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 
Obsahuje platby za dálniční známky (kupóny) a elektronické mýtné za zpoplatněné úseky komunikací 
(dálnic a rychlostních silnic) legislativně upravené Ministerstvem dopravy (zpravidla v běžném - 
kalendářním roce).
Jiné daně a poplatky - soudní poplatky
Obsahuje poplatky, které se vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v 
sazebníku poplatků a za jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, 
uvedené v sazebníku poplatků (zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů).
Jiné daně a poplatky - správní poplatky
Obsahuje poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány 
moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud 
vykonávají působnost v oblasti státní správy (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Jiné daně a poplatky - ostatní
Obsahuje daně poplatky nezachycené na analytických položkách 53801 až 53803.

Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu 
organizačních změn
Zahrnuje bezúplatný převod a předání majetku věcného charakteru jiným než vybraným účetním 
jednotkám vyjma nepeněžních dávek sociálního zabezpečení a humanitární pomoci.

Dary a jiná bezúplatná předání - dary sociálního charakteru - nepeněžní
Zahrnuje náklady na věcné (nepeněžní) dávky sociálního zabezpečení.
Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek
Zahrnuje se hodnota pohledávky v případě, kdy dosavadní věřitel - postupitel převádí bezúplatně svou 
pohledávku na nového věřitele (postupníka), který není vybranou účetní jednotkou.

Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní
Zahrnují se dary z titulu humanitární pomoci a ostatní dary neuvedené na analytických položkách 
54302, 54303 a 54304.
Tvorba fondů - rezervní fond
Tvorba dle platné metodiky ČÚS č. 704. 
Tvorba fondů - sociální fond
Tvorba dle platné metodiky ČÚS č. 704 a v souladu s dalšími předpisy (např. rozpočtová pravidla).

54399

54801

54802

54302

54303

54304

53802

53803

53899

52701

52799

53801

52499

52501

52599

52199

52401

52402
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Tvorba fondů - ostatní
Tvorba dle platné metodiky ČÚS č. 704.
Ostatní náklady z činnosti – pojistné na neživotní pojištění
Zahrnujesepojistnéna pojištění majetku– např. budov,strojů, motorovýchvozidel, zařízenízásob
apod., přepravovaných věcí, odpovědnosti za škodu, úvěru a záruky apod. v souladu se zákonemč.
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Povinné úrazové pojištění zaměstnanců
hrazené zaměstnavatelem se nezahrnuje; uvádí se na položce 52501 Jiné sociální pojištění – povinné
úrazové pojištění zaměstnanců. 
Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví
Zahrnuje bezúplatné pozbytí majetku, s výjimkou dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého
hmotného majetku, podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví, ve prospěch vybrané účetní jednotky.
Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek
Zahrnuje se hodnota pohledávky v případě, kdy dosavadní věřitel - postupitel převádí bezúplatně svou
pohledávku na nového věřitele (postupníka), který je vybranou účetní jednotkou.
Ostatní náklady z činnosti - jiné 
Zahrnujeostatnínákladyz činnosti,kterépatří naúčet 549a nebylyzahrnutydo žádnéz předchozích
analytických položek účtu 549.
Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka
Jednáseo nákladynavyřazení(odpis)pohledávektj. hodnotynezaplacenýchdaňovýchi nedaňových
pohledávek, poplatků, penále, zahraničních pohledávek apod. po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka;
dlužník vyřazuje daný závazek ze své rozvahy.
Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost
Zahrnuje se hodnotaneuhrazenépohledávkypo lhůtě splatnosti včetně příslušenství,zejménav
případech, kdy je dlužník v konkurzu nebo zanikl atd. podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu
Náklady na vyřazení pohledávky, kdy dosavadnívěřitel - postupitel, převádí za úplatu svou
pohledávku na věřitele nového - postupníka.
Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní
Zahrnujeostatnínákladyz vyřazenýchpohledávek,které patří na účet 557, ale nebyly zahrnutydo
žádné z předchozích analytických položek účtu 557.
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF 
a IS) - kótované
Zahrnujenáklady souvisejícís operacemis majetkovými cennými papíry a podíly (např. akcie a
podílové listy, které představují vlastnická práva na ekonomický subjekt - dividendu nebo podíl na
zisku) v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. - obchodované na organizovaném trhu cenných papírů

(BCPP a RM-systém).
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF 
a IS) - nekótované
Zahrnuje náklady související s operacemis majetkovými cennými papíry a podíly v osobáchs
rozhodujícím vlivem v a.s., které nebyly přijaty k obchodování na organizovaném trhu s cennými
papíry.
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu
Zahrnuje náklady související s operacemis majetkovými cennými papíry a podíly v osobáchs
rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu.
Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS
Zahrnuje náklady související s operacemis majetkovými cennými papíry a podíly v osobáchs
rozhodujícím vlivem u ostatních investičních fondů a investičních společností.
Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností
Zahrnujenákladysouvisejícís operacemis majetkovýmicennýmipapírya podíly u mezinárodních
společností a zahraničních bank.
Prodané majetkové účasti do 20 %
Zahrnujenákladysouvisejícís operacemis majetkovýmicennýmipapírya podíly, kteréneumožňují
účast na řízení společnosti.
Prodané depozitní směnky
Zahrnujenákladysouvisejícís operacemis ostatnímdlouhodobýmfinančním majetkem,zejménas
depozitními směnkami (cenný papír vydávaný bankou, který je charakterizován dobou splatnosti,
úrokovou sazbou a směnečnou sumou).
Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku
Zahrnujenákladysouvisejícís operacemis krátkodobýmidluhovými cennýmipapírynapř. směnky,
dluhopisy, apod. s původní splatností do 1 roku.
Prodané cenné papíry a podíly - ostatní
Zahrnujenáklady souvisejícís operacemis ostatnímicennými papíry, které nejsouzachycenyna
položkách 56101 až 56109.
Úroky - ze swapových operací a FRA
Zachycujíse pouzeúrokovéplatby ze swapovýchoperacía dlouhodobýchtermínovýchúrokových
dohod (FRA-Forward Rate Agreement).
Úroky - ostatní
Zahrnují se nákladové úroky, které patří na účet 562. Např. nákladové úroky z přijatých úvěrů a
půjček, úroky z vydaných dluhových cenných papírů s výjimkou úrokových plateb ze swapových
operací a dlouhodobých termínových dohod (FRA-Forward Rate Agreement), které jsou na analytické
položce 56201.

56201

56299

56105

56106

56107

56108

56199

56101

56102

56103

56104

55704

55799

54999

55701

55702

54901

54902

54903

54899

Stránka 4



Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů
Zahrnujenákladyz přecenění reálnouhodnotoumajetkovýchcennýchpapírů, např. akcií, podílových
listů apod., které představují vlastnická práva na ekonomický subjekt (dividendu, nebo podíly na
zisku).
Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů

Zahrnujenákladyz přecenění reálnouhodnotou- dluhovýchcennýchpapírů, např. směnek,dluhopisů,
apod.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní
Zahrnujenákladyz přecenění reálnouhodnotou- ostatní,kterénejsouzachycenynapoložkách56401
a 56402.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a 
NeFV
Zahrnuje kapitálové transfery - dotace,příspěvky, granty a nenávratnéfinanční výpomoci, které
představují financování veškerých nebočásti nákladů na pořízení fixních (stálých) aktiv (budov,
dopravních prostředků, strojů, ostatního zařízení apod.) jiným ekonomickým subjektem.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty 
a NeFV 
Zahrnuje běžné transfery - provozní dotace, příspěvky, granty a nenávratné finanční výpomoci
poskytované jinému ekonomického subjektu na jeho provozníčinnost popř. za účelem uhradit jeho
ztrátu, ke které dochází při výrobě výrobků nebo poskytování služeb, z titulu záměrné hospodářské a
sociální politiky vlády (např. poskytovat výrobky a služby za nižší ceny než jsou jejich průměrné
náklady na výrobu).
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary
Zahrnujeběžné transferyv peněžní formě na humanitárnía charitativníúčely, nebov případě ztrát,
které příslušný ekonomický subjekt utrpěl z důvodu živelných pohrom, válečných konfliktů nebo
jiných politických událostí apod.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - 
důchody 
Zahrnujenákladyna peněžité dávky sociálníhozabezpečení - důchody (starobní,invalidní a jiné)
související s penzijním pojištěním (zákonč. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - 
ostatní
Zahrnuje náklady na peněžité dávky sociálního zabezpečení – nemocenské, podpory v
nezaměstnanosti z titulu sociálního pojištění (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
dalšími zákony např. podle zákonač. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, apod.). 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru 
- peněžní

Zahrnuje náklady na peněžní dávky sociálního zabezpečení, které nejsou hrazeny ze sociálního
pojištění (podle zákonač. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
apod.) Jedná se např. o příspěvky na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a i při
některých dalších sociálních situacích - např. příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, náklady na poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového 
pojištění zaměstnanců
Zahrnuje náklady na peněžité dávky, které vznikly z titulu povinného úrazového pojištění
zaměstnanců hrazeného zaměstnavatelem podle odpovídajících zákonů (vyhláškač. 125/1993 Sb.,
podmínky a sazby ZPOZ za škodu při prac. úrazu nebo nem. z povolání, a zákonč. 266/2006 Sb., o
úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů).
Dávky vyplácenéČSSZ na odškodnění poškozených zaměstnanců, kteří utrpěli úraz při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (pracovní úraz)či kteří začnou trpět nemocí z
povolání podle zákonač. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů. 
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU

Zahrnuje odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU, např. částky na vytváření „Čtvrtého vlastního
zdroje založeného na hrubém národním důchodu“, odvod vlastních zdrojů podle daně z přidané
hodnoty, dodatečné úhrady vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu EU dle
daně z přidané hodnoty za předcházející rozpočtové roky. Nezahrnuje transfery (dotace) související se
spolufinancováním programů z fondů EU (např. strukturálních fondů nebo sociálního fondu atd.)
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Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené 
působnosti na přenesenou působnost
Zahrnuje náklady organizačních složek státu z titulu poskytnutí transferů v rámci výkonu
určených na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dále výplata příspěvku na péči
obecním úřadem podle § 18 odst. 2 zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, nebo poskytnutí finančních prostředků krajským ú řadem podle § 161
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní
Zahrnuje transfery, které nejsou zachyceny na analytických položkách 57101 až 57109, např. členské
příspěvky mezinárodním organizacím, vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků EU
pokud se o nich účtuje samostatně apod.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery – investiční dotace, příspěvky, granty a 
NeFV
Zahrnujekapitálové transfery– dotace,příspěvky, granty a nenávratnéfinanční výpomoci, které
představují financování veškerých nebočásti nákladů na pořízení fixních (stálých) aktiv (budov,
dopravních prostředků, strojů, ostatního zařízení apod.) jiným ekonomickým subjektem.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a 
NeFV
Zahrnuje běžné transfery – provozní dotace, příspěvky, granty a nenávratné finanční výpomoci
poskytované jinému ekonomického subjektu na jeho provozníčinnost popř. za účelem uhradit jeho
ztrátu, ke které dochází při výrobě výrobků nebo poskytování služeb, z titulu záměrné hospodářské a
sociální politiky vlády (např. poskytovat výrobky a služby za nižší ceny než jsou jejich průměrné
náklady na výrobu). 
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary
Zahrnujeběžné transferyv peněžní formě na humanitárnía charitativníúčely, nebov případě ztrát,
které příslušný ekonomický subjekt utrpěl z důvodu živelných pohrom, válečných konfliktů nebo
jiných politických událostí apod.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní
Zahrnuje transfery, které nejsou zachyceny na analytických položkách 57201 až 57203.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - investiční
dotace, příspěvky, granty a NeFV
Zahrnuje náklady z titulu p ředfinancování kapitálových transferů - investičních dotací,
příspěvků, grantů a nenávratných finančních výpomocí poskytovaných zejména z fondů EU.
Národní část na tyto programy se zde nezachycuje, patří na položku 57101 event. 57201.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - neinvestiční
dotace, příspěvky, granty a NeFV

Zahrnuje náklady z titulu p ředfinancování běžných transferů - provozních dotací, příspěvků,
grantů a nenávratných finančních výpomocí poskytovaných zejména z fondů EU. Národní část
na tyto programy se zde nezachycuje, patří na položku 57102 event. 57202.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní

Zahrnuje náklady z titulu p ředfinancování transferů, které nejsou zachyceny na analytických
položkách 57501 a 57502. Národní část na tyto programy se zde nezachycuje.

57501

57599

57203

57299

57502

57199

57201

57202

57109

Stránka 6


