
Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků

a příspěvkových organizací
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

Název položky Položka
číslo Stav k 1.1.

text r 1

 Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346) 1   x
     z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2   x
                 z toho na:  výzkum a vývoj 3   x
                                   vzdělávání pracovníků 4   x
                                   informatiku 5   x
                individuální dotace na jmenovité akce 6   x
 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916) 7   x
 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 348) 8   x
 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9   x
                z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 10   x
                z toho na:  výzkum a vývoj 11   x
                                  vzdělávání pracovníků 12   x
                                  informatiku 13   x

(z AÚ k účtu 691) 14   x

(z AÚ k účtu 691) 15   x
 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691) 16   x
 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj 
 od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691) 17   x
 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18   x
 Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz
 z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691) 19   x 4 232,45
 Přijaté příspěvky a dotace na provoz
 z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 691) 50   x
 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek
 z rozpočtu státních fondů 51   x
 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 271) 20   
 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271) 21   
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty  - ze státního rozpočtu (účet 272) 22   
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 272) 23   
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty  - od obce (účet 272) 24   
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 272) 25   
 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřej. rozpočtů (účet 272) 26   
 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - OSS (účet 273) 27   
 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 273) 28   
 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 273) 29   
 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30   
 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31   
 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32   
 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33   
 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34   
 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35   
 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36   
 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37   
 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské                                                            (účet 951) 38   
 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční                         (účet 951) 39   
 Emitované dluhopisy tuzemské                                                                  (účet 953) 40   
 Emitované dluhopisy zahraniční (účet 953) 41   
 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské                                                        (účet 958) 42   
 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43   
 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské   (účet 959) 44   
 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45   
 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 46   
   z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253 a 312) 47   
               komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48   
               ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů                           (z AÚ účtů 063,253,312) 49   
  Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení
  a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52   60,00 66,97
 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53   23,83 26,60
 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54   14,79 15,22
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                přijaté dotace na neinv. náklady související s financováním
                programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele 
                přijaté prostředky na výzkum a vývoj 
                od poskytovatelů jiných než od zřizovatele 

Stav k 


