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PŘÍJEM DOTACÍ OBCE 

1. PŘIJATÉ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ  
(dotace od státu inkasované obcemi, které jen projdou rozpočtem kraje, aniž by kraj 
rozhodoval o jejich přidělení, částce apod.) 

Druh dotace - zdroj dotace 

příjmová 
položka -

neinvestiční 
dotace 

příjmová 
položka -
investiční 

dotace 

Účelový 
znak 

a) Dotace v rámci finančního vztahu SR k rozpočtům 
obcí 4112 4212 bez 

b) Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa 4111 4211 98XXX 

c) Dotace z fondů 4113 4213 9XXXX 

     Státní fond životního prostředí 4113 4213 90XXX 

     Státní fond dopravní infrastruktury 4113 4213 91XXX 

     Státní fond rozvoje bydlení 4113 4213 92XXX 

     Zvláštní fondy ústřední úrovně 4114 4214  

d) Ostatní dotace ze státního rozpočtu 4116 4216   

     KAP 313 - MPSV 4116 4216 13XXX 

     KAP 314 - Ministerstvo vnitra 4116 4216 14XXX 

     KAP 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj 4116 4216 17XXX 

     KAP 333 - MŠMT 4116 4216 33XXX 

e) Dotace národního fondu 4118 4218 95XXX 

2. PŘIJATÉ DOTACE OD KRAJE (dotace inkasované od krajů z jejich rozpočtů, případně kdy krajský 
orgán rozhoduje o přerozdělení státní dotace mezi obce) 

a) Dotace z kraje 4122 4222 XXXXX 

3. PŘIJATÉ DOTACE OD REGIONÁLNÍCH RAD 

Přijaté transfery od regionálních rad 4123 4223  

 

 

1. PŘIJATÉ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ  

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné 
obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2. 

 

2. PŘIJATÉ DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 

 
 Poskytnutí příspěvku schvaluje Rada Karlovarského kraje, případně Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje.  
 

 Příspěvek bude převeden na bankovní účet příjemce uvedený ve smlouvě v souladu se 
žádostí do termínu stanoveného ve smlouvě o poskytnutí příspěvku pod variabilním 
symbolem a specifickým symbolem. 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku
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Složení variabilního symbolu: 
 

PPPPXXAAAA 
 
P – položka (např. 5321 – neinvestiční dotace obcím, 6341 – investiční dotace obcím) 
X – zkratka odboru, z jehož rozpočtu byl příspěvek poskytnut).  
 

ORJ odbor 

51 odbor kancelář hejtmana 

05 odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

06 odbor dopravy a silničního hospodářství 

07 odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

08 odbor sociálních věcí 

09 odbor regionálního rozvoje 

10 odbor životního prostředí a zemědělství 

11 odbor bezpečnosti a krizového řízení 

12 odbor investic a grantových schémat 

13 odbor ekonomický 

18 odbor zdravotnictví 

33 obecní školy 

 
A – číslo akce (určené pro interní potřeby KÚKK) 
 
Složení specifického symbolu: 
Číslo subjektu – (určené pro interní potřeby KÚKK – identifikuje příjemce dotace – nahrazuje IČO) 
 

 
Př.  

v.s. 5321099069 

5321  – neinvestiční dotace obcím 

09  – odbor regionálního rozvoje 

9069  – Program obnovy venkova 
 

s.s. 5100 

5100  - Abertamy 

 


