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Kódy řádků

Kód řádku

Název řádku

5010

Náklady dokumentace k registraci projektu

5011

Náklady dokumentace projektu

5012

Náklady řízení přípravy a realizace projektu

5014

Náklady inženýrské činnosti projektu

5019

Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu

501s

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

5030

Mzdové náklady a platy

5031

Ostatní platby za provedenou práci

5032

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5039

Jiné mzdové náklady a povinné pojistné

503s

Mzdové náklady a povinné pojistné

5050

Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného majetku)

5051

Náklady na studenou vodu

5052

Náklady na teplo

5053

Náklady na plyn

5054

Náklady na elektrickou energii

5055

Náklady na pevná paliva

5056

Náklady na pohonné hmoty a maziva

5057

Náklady na teplou vodu

5058

Náklady na ostatní paliva a energie

505s

Náklady na materiál, vodu a energie

5070

Náklady na služby pošt

5071

Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby

5072

Náklady na služby bankovních ústavů

5073

Náklady na nájemné

5074

Náklady na nájemné za půdu

5075

Náklady na konzultační, poradenské a právní služby

5076

Náklady na školení a vzdělávání

5077

Náklady na služby zpracování dat

5078

Náklady na služby ostatní výše neuvedené

507s

Náklady na nákup služeb

5090

Náklady pořízení stavebních objektů

5091

Náklady obnovy stavebních objektů

5093

Náklady obnovy provozních souborů ICT

5095

Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT

5099

Jiné náklady stavební a technologické části staveb

509s

Náklady budov a staveb

5110

Náklady pořízení dopravních prostředků
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5111

Náklady obnovy dopravních prostředků

5112

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

5113

Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT

5114

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT

5115

Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT

5116

Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů

5117

Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů

5119

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář

511s

Náklady na stroje, zařízení a inventář

5130

Náklady pořízení programového vybavení

5131

Náklady obnovy programového vybavení

5132

Náklady na ocenitelná práva

5133

Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti

5139

Jiné náklady na nehmotný majetek

513s

Náklady na nehmotný majetek

5154

Úroky z úvěrů bez státní záruky

5155

Úroky z úvěrů se státní zárukou

5156

Úroky z dodavatelských úvěrů

5157

Náklady na nákup akcií a majetkových podílů

5159

Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu

515s

Ostatní náklady realizace projektu

5170

Rezerva na změny věcné

5171

Rezerva na změny cenové

5172

Rezerva na kurzové vlivy

5179

Jiný než výše uvedený druh rezervy

517s

Rezerva v nákladech

5190

Splátky NFV

519s

Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu

5210

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou

5211

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou

5219

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty

521s

Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru

5230

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru

5231

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem

5232

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí

5239

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru

523s

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP

5250

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org. jí zřízenou
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5251

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou

5259

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty

525s

Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky

5270

Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci

5271

Splátky dodavatelských úvěrů

5279

Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené

527s

Ostatní finanční potřeby

5290

Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)

5291

Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD

5292

Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty

5293

Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)

5294

Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD

5295

Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty

5299

Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry

529s

Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení

5310

Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou

5311

Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou

5319

Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR

531s

Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou

54ps

SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

5510

Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou

5511

Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou

5512

Úvěry se stát.zárukou zpět.čerp.

5513

Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty

551s

Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru

5530

Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)

5531

Úvěry se státní zárukou přijaté ČD

5539

Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům

553s

Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru

5550

NFV - rozpočet kapitoly správce programu

5550a

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

5550b

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu

5550c

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené

5550v

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků

5551

NFV - zdroje kapitoly OSFA

5551a

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu

5551b

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu

5551c

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené
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5551v

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NFV - vázání prostředků

5552

NFV - zdroje strukturálních fondů EU

5552a

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu

5552b

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu

5552c

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené

5552v

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků

5553

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU

5553a

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu

5553b

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu

5553c

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené

5553v

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků

5554

NFV - zdroje jiných fondů EU

5555

NFV - zdroje Finančních mechanizmů

5555a

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu

5555b

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu

5555c

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené

5555v

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků

5556

NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.

5559

NFV - jiné zdroje

555s

Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)

5570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

5570a

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

5570b

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu

5570c

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené

5570v

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků

5571

VDS - převody z kapitoly OSFA

5571a

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu

5571b

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu

5571c

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené

5571v

VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků

5572

VDS - převody z kapitoly VPS

5572a

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu

5572b

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu

5572c

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené

5572v

VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků

5573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

5573a

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu

5573b

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu
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5573c

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené

5573v

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků

5574

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU

5574a

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu

5574b

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu

5574c

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené

5574v

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků

5575

VDS - zdroje jiných fondů EU

5576

VDS - zdroje Finančních mechanizmů

5576a

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu

5576b

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu

5576c

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené

5576v

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků

5577

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF

5578

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů

5578a

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu

5578b

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu

5578c

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené

5578v

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků

5579

VDS - jiné zdroje

557J

VDS - převody z kapitoly SD

557Ja

VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu

557Jb

VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu

557Jc

VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené

557Jv

VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků

557K

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.

557Ka

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu

557Kb

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV programu/titul

557Kc

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu - neza

557Kv

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostředků

557L

VDS - zdroje komunitárních programů EU

557La

VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu

557Lb

VDS - zdroje komunitárních programů EU – programu/titulu

557Lc

VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené

557Lv

VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků

557s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

5595

RF - ostatní

5596

RF - rozpočet kapitoly správce programu
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5597

RF - zdroje strukturálních fondů EU

5598

RF - zdroje Fondu soudržnosti EU

5599

RF - zdroje Finančních mechanizmů

559s

Rezervní fond (RF)

5610

VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)

5611

VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD

5612

VPS - státní záruky jiných subjektů

5613

VPS - zdroje určené pro územní rozpočty

5614

VPS - zdroje určené pro státní fondy

5615

VPS - vládní rozpočtová rezerva

5619

VPS - jiné účelově určené položky

561s

Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)

5630

OSFA - úvěry přijaté Českou republikou

5631

OSFA - převody z Fondu národního majetku

5632

OSFA - zdroje určené specielními zákony

5639

OSFA - jiné účelově určené položky

563s

Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)

5640

Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace

564s

Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace

5650

SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR

5659

SD - jiné zdroje

565s

Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)

5660

Prostředky EU kryté alokací schválenou EK

5661

Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol

566s

Předpokládané zdroje financování

5670

VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů

5671

VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady

5678

VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady

5679

VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu

567s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

5690

Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou

5691

Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou

5699

Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty

569s

Úvěry poskytnuté bez státní záruky

5710

Dotace z rozpočtu obce

5711

Dotace jiné z ÚSC

5712

Dotace z rozpočtu kraje

571s

Dotace z územních rozpočtů
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5730

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

5731

Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

5732

Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení

5739

Dotace z jiných státních fondů

573s

Dotace poskytnuté ze státních fondů

5750

Příspěvky přijaté na sdruženou akci

5751

Dodavatelské úvěry

5759

Jiné cizí zdroje tuzemské

575s

Jiné zdroje tuzemské

5771

Dotace z fondu PHARE

5772

Dotace z fondu SAPARD

5773

Dotace z fondu ISPA

577s

Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006

5791

Dotace z fondu soudržnosti EU

5792

Dotace ze strukturálních fondů EU

5793

Dotace z jiných zdrojů fondů EU

5794

Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU

5795

Dotace z evropského sociálního fondu EU

5796

Dotace z kohezního fondu EU

5797

RF - zdroje Fondu soudržnosti EU

579s

Dotace poskytnuté z fondů EU

5810

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice

5810a

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu

5810b

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu

5810c

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené

5819

Dotace z jiných fondů NATO

581s

Dotace z fondů NATO

5830

Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi

5831

Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi

5839

Jiné dotace ze zahraničí

583s

Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí

5853

NFV - ze zdrojů fondu PHARE

5854

NFV - ze zdrojů fondu SAPARD

5855

NFV - ze zdrojů fondu ISPA

5856

NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU

5857

NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU

5858

NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU

585s

Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)
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59zs

SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU

6010

Náklady dokumentace k registraci projektu

6011

Náklady dokumentace projektu

6012

Náklady řízení přípravy a realizace projektu

6013

Náklady na výkup nemovitého majetku

6014

Náklady inženýrské činnosti projektu

6019

Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu

601s

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

6090

Náklady pořízení stavebních objektů

6091

Náklady obnovy stavebních objektů

6092

Náklady pořízení provozních souborů ICT

6093

Náklady obnovy provozních souborů ICT

6094

Náklady pořízení provozních souborů jiných než ICT

6095

Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT

6096

Náklady na zajištění dodávek energií

6097

Náklady úplatného převodu nemovitého majetku

6099

Jiné náklady stavební a technologické části staveb

609s

Náklady budov a staveb

6110

Náklady pořízení dopravních prostředků

6111

Náklady obnovy dopravních prostředků

6112

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT

6113

Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT

6114

Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT

6115

Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT

6116

Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů

6117

Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů

6119

Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář

611s

Náklady na stroje, zařízení a inventář

6130

Náklady pořízení programového vybavení

6131

Náklady obnovy programového vybavení

6132

Náklady na ocenitelná práva

6133

Náklady na výsledky výzkumné a obdobné činnosti

6139

Jiné náklady na nehmotný majetek

613s

Náklady na nehmotný majetek

6150

Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů

6151

Odvody a poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy

6152

Náklady úplatného převodu pozemků

6153

Náklady úplatného převodu budov a staveb
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6154

Úroky z úvěrů bez státní záruky

6155

Úroky z úvěrů se státní zárukou

6156

Úroky z dodavatelských úvěrů

6157

Náklady na nákup akcií a majetkových podílů

6159

Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu

615s

Ostatní náklady realizace projektu

6170

Rezerva na změny věcné

6171

Rezerva na změny cenové

6172

Rezerva na kurzové vlivy

6179

Jiný než výše uvedený druh rezervy

617s

Rezerva v nákladech

6190

Splátky NFV

619s

Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu

6210

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou

6211

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou

6219

Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uveden

621s

Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru

6230

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru

6231

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem

6232

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí

6239

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru

623s

Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP

6250

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou

6251

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org. jím zřízenou

6259

Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty

625s

Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky

6270

Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci

6271

Splátky dodavatelských úvěrů

6279

Jiné investiční potřeby výše neuvedené

627s

Ostatní finanční potřeby

6290

Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)

6291

Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD

6292

Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty

6293

Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA)

6294

Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD

6295

Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty

6299

Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry

629s

Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení
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6310

Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou

6311

Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou

6319

Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR

631s

Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou

64ps

SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU

6510

Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou

6511

Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou

6513

Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty

651s

Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru

6530

Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA)

6531

Úvěry se státní zárukou přijaté ČD

6539

Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům

653s

Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru

6550

NFV - rozpočet kapitoly správce programu

6550a

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

6550b

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu

6550c

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené

6550v

NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků

6551

NFV - zdroje kapitoly OSFA

6551a

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu

6551b

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV programu/titulu

6551c

NFV - zdroje kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené

6551v

NFV - zdroje kapitoly OSFA - vázání prostředků

6552

NFV - zdroje strukturálních fondů EU

6552a

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu

6552b

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu

6552c

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené

6552v

NFV - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků

6553

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU

6553a

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu

6553b

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu

6553c

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené

6553v

NFV - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků

6554

NFV - zdroje jiných fondů EU

6555

NFV - zdroje Finančních mechanizmů

6555a

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu

6555b

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu

6555c

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené
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6555v

NFV - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků

6556

NFV - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb.

6559

NFV - jiné zdroje

655s

Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV)

6570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

6570a

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

6570b

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu

6570c

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené

6570v

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků

6571

VDS - převody z kapitoly OSFA

6571a

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu

6571b

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu

6571c

VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV projektu- nezapojené

6571v

VDS - převody z kapitoly OSFA - vázání prostředků

6572

VDS - převody z kapitoly VPS

6572a

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu

6572b

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu

6572c

VDS - převody z kapitoly VPS - NNV projektu- nezapojené

6572v

VDS - převody z kapitoly VPS - vázání prostředků

6573

VDS - zdroje strukturálních fondů EU

6573a

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu

6573b

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV programu/titulu

6573c

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu- nezapojené

6573v

VDS - zdroje strukturálních fondů EU - vázání prostředků

6574

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU

6574a

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu

6574b

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV programu/titulu

6574c

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - NNV projektu- nezapojené

6574v

VDS - zdroje Fondu soudržnosti EU - vázání prostředků

6575

VDS - zdroje jiných fondů EU

6576

VDS - zdroje Finančních mechanizmů

6576a

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu

6576b

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV programu/titulu

6576c

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - NNV projektu- nezapojené

6576v

VDS - zdroje Finančních mechanizmů - vázání prostředků

6577

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zákona č. 218/2000 Sb. vyjma RF

6578

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů

6578a

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu
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6578b

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV programu/titulu

6578c

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - NNV projektu- nezapojené

6578v

VDS - zdroje z emisí státních dluhopisů - vázání prostředků

6579

VDS - jiné zdroje

657J

VDS - převody z kapitoly SD

657Ja

VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu

657Jb

VDS - převody z kapitoly SD - NNV programu/titulu

657Jc

VDS - převody z kapitoly SD - NNV projektu- nezapojené

657Jv

VDS - převody z kapitoly SD - vázání prostředků

657K

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb.

657Ka

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu

657Kb

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV programu/titul

657Kc

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – NNV projektu - neza

657Kv

VDS - prostředky z povoleného překročení rozpočtu výdajů vyjma § 50 zákona č. 218/2000 Sb. – vázání prostředků

657L

VDS - zdroje komunitárních programů EU

657La

VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu

657Lb

VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV programu/titulu

657Lc

VDS - zdroje komunitárních programů EU – NNV projektu- nezapojené

657Lv

VDS - zdroje komunitárních programů EU – vázání prostředků

657s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

6595

RF - ostatní

6596

RF - rozpočet kapitoly správce programu

6597

RF - zdroje strukturálních fondů EU

6598

RF - zdroje Fondu soudržnosti EU

6599

RF - zdroje EHP/Norsko

659s

Rezervní fond (RF)

6610

VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA)

6611

VPS - státní záruky úvěrů přijatých ČD

6612

VPS - zdroje určené pro územní rozpočty

6613

VPS - zdroje určené pro státní fondy

6614

VPS - vládní rozpočtová rezerva

6615

VPS - vládní rozpočtová rezerva

6619

VPS - jiné účelově určené položky

661s

Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)

6630

OSFA - úvěry přijaté Českou republikou

6631

OSFA - převody z Fondu národního majetku

6632

OSFA - zdroje určené specielními zákony

6639

OSFA - jiné účelově určené položky
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663s

Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA)

6640

Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace

664s

Jiné peněžní prostředky státu – příspěvkové organizace

6650

SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů

6659

SD - jiné zdroje

665s

Zdroje kapitoly Státní dluh (SD)

6660

Prostředky EU kryté alokací schválenou EK

6661

Peněžní prostředky přijaté od jiných kapitol

666s

Předpokládané zdroje financování

6670

VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu, nebo i jiných fondů

6671

VZ - Fond reprodukce majetku nebo investičního fondu nebo i jiných fondů na neuznatelné náklady

6678

VZ - Vlastní zdroje na neuznatelné náklady

6679

VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu

667s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

6690

Úvěry bez stát.záruky přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou

6691

Úvěry bez stát.záruky přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou

6699

Úvěry bez stát.záruky přijaté jinými než výše uvedenými subjekty

669s

Úvěry poskytnuté bez státní záruky

6710

Dotace z rozpočtu obce

6711

Dotace jiné z ÚSC

6712

Dotace z rozpočtu kraje

671s

Dotace z územních rozpočtů

6730

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

6731

Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury

6732

Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení

6739

Dotace z jiných státních fondů

673s

Dotace poskytnuté ze státních fondů

6750

Příspěvky přijaté na sdruženou akci

6751

Dodavatelské úvěry

6759

Jiné cizí zdroje tuzemské

675s

Jiné zdroje tuzemské

6771

Dotace z fondu PHARE

6772

Dotace z fondu SAPARD

6773

Dotace z fondu ISPA

677s

Dotace z fondů EU programovací období 2004 -2006

6791

Dotace z fondu soudržnosti EU

6792

Dotace ze strukturálních fondů EU

6793

Dotace z jiných fondů EU
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6794

Dotace z fondu pro regionální rozvoj EU

6795

Dotace z evropského sociálního fondu EU

6796

Dotace z kohezního fondu EU

6797

Dotace ze zdrojů EHP/Norsko

679s

Dotace poskytnuté z fondů EU

6810

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice

6810a

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu

6810b

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV programu/titulu

6810c

Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice - NNV projektu- nezapojené

6819

Dotace z jiných fondů NATO

681s

Dotace z fondů NATO

6830

Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi

6831

Dotace poskytnuté ze zahradničí nevládními organizacemi

6839

Jiné dotace ze zahraničí

683s

Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí

6853

NFV - ze zdrojů fondu PHARE

6854

NFV - ze zdrojů fondu SAPARD

6855

NFV - ze zdrojů fondu ISPA

6856

NFV - ze zdrojů fondu pro regionální rozvoj EU

6857

NFV - ze zdrojů evropského sociálního fondu EU

6858

NFV - ze zdrojů kohezního fondu EU

685s

Návratné finanční výpomoci z EU (NFV)

69zs

SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU
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