
KOD NÁZEV

0000 Bez ODPA
1011 Udrž.výr.pot.zeměd.
1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.
1013 Genetický potenciál hospodář.zvířat
1014 Ozdravování hosp.zvířat
1019 Zemědělská a potrav.činnost a rozvoj j.n.
1021 Regulace trhu s produkty rostlinné výroby
1022 Regulace trhu s výrobky vznik.zprac.produktů r.v.
1023 Regulace trhu s produkty živočišné výroby
1024 Regulace trhu s výrobky vznik.zprac.produktů ž.v.
1029 Záležitosti regulace zěměd.produkce a trhu j.n.
1031 Pěstební činnost
1032 Podpora ostatních produkčních činností
1036 Správa v lesním hospodářství
1037 Celospolečenské funkce lesů
1039 Záležitosti lesního hospodářství j.n.
1063 Správa zemědělského majetku
1069 Ostatní správa v zemědělství
1091 Mezinárodní spolupráce v zeměd.a les.hospodářství
1099 Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.
2111 Těžba uhlí a rud
2112 Těžba rud
2113 Těžba uranu
2114 Jaderná energetika
2115 Programy zateplování a úspor energie
2119 Záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky j.n.
2121 Stavebnictví
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
2129 Odvětové a oborové programy j.n.
2140 Vnitřní obchod
2169 Ostatní správa v prům
2191 Mezinárod.spolupráce v prům.
2199 Záležitosti průmyslu
2211 Dálnice
2212 Silnice
2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
2222 Kontrola tech.způsobilosti vozidel
2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.
2231 Vodní cesty
2232 Provoz vnitrozemské plavby
2239 Záležitosti vnitrozemské plavby j.n.
2241 Železniční dráhy
2242 Provoz veřejné železniční dopravy
2243 Drážní vozidla
2249 Záležitosti železniční dopravy j.n.
2251 Letiště
2252 Zabezpečení letového provozu
2253 Provoz civilní letecké dopravy
2259 Záležitosti civilní letecké dopravy j.n.
2269 Ostatní správa v dopravě
2271 Ostatní dráhy
2272 Provoz ostatních veřejných drah



2279 Záležitosti ostatních drah j.n.
2291 Mezinárodní spolupráce v dopravě
2299 Záležitosti v dopravě j.n.
2310 Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2322 Prevence znečišťování vody
2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n.
2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků
2332 Vodní díla na vodohosp. významných a vod.tocích
2333 Úpravy drobných vodních toků
2334 Revitalizace říčních systémů
2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
2342 Protierozní ochrana
2349 Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.
2362 Činnost ostatních orgánů správy ve vod.hospodářstv
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
2391 Mezinárodní spolupráce v obl.vodního hospodářství
2399 Záležitosti vodního hospodářství j.n.
2411 Záležitosti pošt
2412 Záležitosti telekomunikací
2413 Záležitosti radiokomunikací
2419 Záležitosti spojů j.n.
2469 Ostatní správa ve spojích
2491 Mezinárodní spolupráce ve spojích
2499 Záležitosti spojů j.n.
2510 Programy podpory podnikání
2521 Bezpečnost práce
2529 Všeobecné pracovní záležitosti j.n.
2531 Centrální banka a měna
2539 Všeobecné finanční záležitosti j.n.
2541 Geologie
2542 Meteorologie
2549 Všeobecné hospodářské služby j.n.
2563 Čin.ost. orgánů st. správy v zeměměřictví a katast
2564 Správa národního majetku
2565 Čin.ost. orgánů st. správy v oblasti bezp. práce
2569 Všeobecná hospodářská správa j.n.
2590 Mezinárod.spolupráce v hospodářských záležitostech
3111 Předškolní zařízení
3112 Speciální předškolní zařízení
3113 Základní školy
3114 Speciální základní školy
3115 Internátní speciální mateřské školy
3116 Internátní speciální základní školy
3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.
3121 Gymnázia
3122 Střední odborné školy
3123 Střední odborná učiliště a učiliště
3124 Speciální střední školy a učiliště
3125 Speciální střední odborná učiličtě a učiliště
3126 Internátní speciální střední školy
3127 Internátní spec. střední odborná učiliště a učiliš
3128 Sportovní školy - gymnázia
3129 Zařízení středního vzdělávání j.n.
3131 Výchovná zařízení pro děti a mládež



3132 Diagnostické ústavy pro děti a mládež
3139 Školská zař. pro výkon ústav.a ochr. vých. j.n.
3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání
3142 Školní stravování při středním vzdělávání
3143 Školní družiny a kluby
3144 Školy v přírodě
3145 Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče
3147 Školní hospodářství
3149 Ost.zaříz.související s vých.a vzděl.mládeže j.n.
3150 Vyšší odborné školy
3211 Činnost vysokých škol
3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách
3221 Vysokoškolské koleje a menzy
3222 Školní zeměd.a lesní podniky vysokošk.institucí
3229 Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl. j.n.
3231 Základní umělecké školy
3239 Záležitosti zájmového studia j.n.
3269 Ostatní správa ve vzdělávání j.n.
3280 Výzkum školství a vzdělávání
3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3299 Záležitosti vzdělávání j.n.
3311 Divadelní činnost
3312 Činnost uměleckých souborů
3313 Film.tvorba
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií
3316 Podp.činnosti na vydávání lit.
3317 Výstavní činnosti v kultuře
3319 Záležitosti kultury j.n.
3321 Činnosti památkových ústavů
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3324 Výkup předmětů kulturní hodnoty
3325 Pražský hrad
3326 Poříz.
3329 Zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví j.n.
3330 Činnost registr.církví a náb. společností
3341 Rozhlas a televize
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
3362 Činnost ostat.orgánů v oblasti kultury a církví
3369 Ostatní správa v obl.kultury
3391 Mezinár.spolupráce v kultuře
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Záležitosti kultury
3411 Státní sportovní reprezentace
3419 Tělovýchovná činnost j.n.
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.
3511 Všeobecná ambulantní péče
3512 Stomatologická péče
3513 Lékařská služba první pomoci
3514 Transfúzní služba
3519 Ambulantní péče j.n.
3521 Fakultní nemocnice
3522 Ostatní nemocnice
3523 Odborné léčebné ústavy



3526 Lázeňské léčebny
3529 Ústavní péče j.n.
3531 Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532 Lékárenská služba
3533 Zdravotnická záchranná služba
3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n.
3541 Prevence před drogami
3542 Prevence HIV / AIDS
3543 Programy pomoci zdravotně postiženým
3549 Spec.zdravot.programy a péče j.n.
3562 Činnost ostatních orgánů správy ve zdravotnictví
3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
3581 Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.
3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví
3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.
3611 Programy podpory indiv. bytové výstavby
3612 Bytové hospodářství
3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3634 Lokální zásobování teplem
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3661 Činn. ústř. org. st. správy v oblasti bydlení
3662 Činn. ost. org. st. správy v oblasti bydlení
3669 Ostatní správa v oblasti bydlení
3680 Výzk.a vývoj v obl.bydlení
3691 Mezinárod.spolupráce v obl.bydl.
3699 Záležitosti bydlení
3711 Odstraňování tuhých emisí
3712 Odstraňování plynných emisí
3713 Změny technologie vytápění
3714 Opatř.ke sniž.prod. sklen.plynů a plynů pošk.ozón.
3715 Změny výr.technologií za účelem odstr.emisí
3716 Monitoring ochrany ovzduší
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726 Využívání a znešk.ostatních odpadů
3727 Prevence vzniku odpadů
3728 Monitoring nakládání s odpady
3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.
3731 Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infiltracím
3732 Dekontaminace půdy a čištění spodní vody
3733 Monitoring půdy a podzemní vody
3739 Ostatní ochrana půdy a spod.vody j.n.
3741 Ochrana druhů a stanovišť
3742 Chráněné části přírody
3743 Rekultivace půdy po skládkách odpadů apod.
3744 Protierozní



3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.
3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení
3752 Protiradonová opatření
3753 Monitoring zjišťování úrovně fyz.faktorů
3759 Ostatní činnosti k redukci vlivu fyz.fakt. j.n.
3762 Ostatní org.státní správy v ochr.živ.prostředí
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3780 Výzkum životního prostředí
3791 Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
3792 Ekologická výchova a osvěta
3793 Ekologické programy v dopravě
3799 Ekologické záležitosti a programy j.n.
3801 Akademie věd
3802 Grantová agentura
3809 Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný j.n
4142 Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen energie
4143 Příspěvek na nájemné
4171 Příspěvek na živobytí
4172 Finanční výpomoc
4173 Zvýšení důchodů pro bezmocnost
4179 Dávky sociální pomoci j.n.
4180 Dávky zdravotně postiženým občanům
4191 Státní příspěvky na důch.připojištění
4192 Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4193 Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzek.oso
4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.
4210 Pasivní politika zaměstnanosti
4221 Rekvalifikace
4222 Veřejně prospěšné práce
4223 Účelná pracovní místa
4224 Odborná praxe absolventů
4225 Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226 Ostatní programy podpory zaměstnanosti
4229 Aktivní politika zaměstnanosti j.n.
4311 Sociální ústavy pro dospělé
4312 Domovy-penzióny pro důch. a zdrav. postiž. občany
4313 Sociální ústavy pro zdrav.postiženou mládež
4314 Pečovatelská služba
4315 Sociální hospitalizace
4316 Domovy důchodců
4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n.
4322 Ústavy péče pro mládež
4323 Sociální pomoc dětem a mládeži
4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.
4332 Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům
4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.
4344 Sociální poradenství
4345 Centra sociální pomoci
4346 Zvláštní zařízení sociální pomoci
4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití
4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.



4362 Ostatní orgány st.správy v soc. zabezpečení
4363 Ostatní orgány st.správy v pol.zaměstnanosti
4369 Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti
4391 Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a pol. zam.
4399 Záležitosti soc.věcí a zaměst. j.n.
5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5179 Činnosti pro zabezpečení potřeb ozbroj. sil j.n.
5199 Záležitosti obrany j.n.
5212 Civilní ochrana-nevojenská část
5219 Záležitosti civilní ochrany j.n.
5220 Hospodářská opatření pro krizové stavy
5261 Orgán st.správy v oblasti civil. nouz. plánování
5262 Ostatní orgány st.správy v oblasti civ.nouz. plán.
5269 Ostatní správa v oblasti civilního nouz. plánování
5291 Mezinárodní spolupráce v civilním nouz. plánování
5299 Záležitosti civilního nouzového plánování j.n.
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5319 Záležitosti bezpečnosti a veř.pořádku j.n.
5399 Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.
5511 Požární ochrana - profesionální část
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5517 Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
5519 Záležitosti  požární ochrany j.n.
5521 Operační a inf. střediska integ. záchran. systému
5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému
5529 Ostatní složky a činnosti v integ. záchr. systému
5563 Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému
5591 Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.
5592 Poskytnutí vzáj. zahr. pomoci dle mezinár. smluv
5599 Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.
6112 Zastupitelstva obcí
6113 Zastupitelstva krajů
6114 Volby do parlamentu ČR
6115 Volby do územních zastupitelských sborů
6171 Činnost místní správy
6172 Činnost regionální správy
6173 Místní referendum
6190 Politické strany a hnutí
6211 Archivní činnost
6219 Ostatní veřejné služby j.n.
6221 Humanitární zahraniční pomoc
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6229 Zahraniční pomoc j.n.
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6391 Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399 Finanční operace j.n.
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti j.n.
9998 Závěrečný zápis
9999 Závěrečný zápis



KOD NÁZEV

0000 Bez pohybu majetku
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výn
1119 Zrušené daně
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje
1129 Zrušené daně
1211 Daň z přidané hodnoty
1219 Zrušené daně ze zboží a služeb
1221 Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a m
1222 Spotřební daň z lihu
1223 Spotřební daň z piva
1224 Spotřební daň z vína
1225 Spotřební daň z tabákových výrobků
1226 Popl.za látky poškoz.nebo ohrož. ozónovo
1321 Daň silniční
1322 Poplatek za užívání dálnic a rychlostníc
1331 Poplatky za vypouštění odpadn. vod do vo
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
1333 Poplatky za uložení odpadů
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského pů
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
1336 Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1338 Registrační a evidenční poplatky za obal
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranst
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraný
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací př
1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk
1349 Zrušené místní poplatky
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
1352 Odvod za státní dozor
1361 Správní poplatky
1401 Clo
1409 Zrušené daně z mezinárodního obchodu a t
1511 Daň z nemovitostí
1521 Daň dědická
1522 Daň darovací
1523 Daň z převodu nemovitostí
1529 Zrušené daně z majetkových  a kapitálový
1611 Pojistné na důchodové pojištění od zaměs
1612 Pojistné na důchodové pojištění od zaměs
1613 Pojistné na důchodové pojištění od OSVČ
1614 Pojistné na nemocenské pojištění od zamě
1615 Pojistné na nemocenské pojištění od zamě
1617 Přísp.na státní politiku zaměstnan.od za
1618 Přísp.na státní politiku zaměstnan.od za



1621 Přísp.na státní politiku zaměstnan.od OS
1627 Přirážky k pojistnému
1628 Příslušenství pojistného
1631 Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od z
1632 Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od z
1633 Pojistné na veřejné zdrav.pojištění od O
1638 Příslušenství pojistného na veřejné zdra
1691 Zrušené daně a odvody z objemu mezd
1701 Nerozúčtované
1702 Tržby z prodej kolků
1703 Odvody nahrazující zaměstnávání občanů s
1704 Příslušenství
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč
2113 Příjmy ze školného
2114 Mýtné
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2121 Odvody přebytků ústřední banky
2122 Odvody příspěvkových organizací
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací
2129 Ostatní odvody přebytků organizací s pří
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2141 Příjmy z úroků (část)
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143 Realizované kurzové zisky
2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů
2145 Příjmy z úroků z komunálních dluhopisů
2151 Soudní poplatky
2210 Přijaté sankční platby
2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř.
2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od
2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kraje
2224 Vratky nevyužitých prostředků z Národníh
2225 Úhr.prostr.vynal.dle zák.o ochr.zaměstn.
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho
2321 Přijaté neinvestiční dary
2322 Přijaté pojistné náhrady
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2325 Vratky prostř. z Národ.fondu pro vyrov.k
2326 Vratky prostř.z NF souvis.s nespl.záv.z
2327 Úhrada prostř.
2328 Neidentifikované příjmy
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2341 Poplatek za využívání zdroje přírodní mi
2342 Platby za odebrané množství podzemní vod
2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vyd
2351 Poplatky za udržování patentu v platnost
2352 Poplatky za udržování evropského patentu
2353 Popl.za udržování dodatk.ochr.osvědčení
2361 Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
2362 Dobrovolné pojistné na důchodové pojiště
2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.─ fyz



2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.─ pra
2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a p
2431 Splátky půjčených prostředků od státního
2432 Splátky půjčených prostředků od státních
2433 Splátky půjčených prostředků od zvl.fond
2434 Splátky půjč.prostř.od fondů soc.a zdrav
2439 Ostatní splátky půjčených prostředků od
2441 Splátky půjčených prostředků od obcí
2442 Splátky půjčených prostředků od krajů
2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.
2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.or
2452 Splátky půjčených prostředků od vysokých
2459 Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a p
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel
2470 Splátky půjčených prostředků ze zahranič
2480 Příjmy od dlužníků za realizaci záruk
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jeji
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou
3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého maj
3121 Přijaté dary na investice
3122 Přijaté příspěvky na investice
3129 Ostatni investicni prijmy
3201 Příjmy z prodeje akcií
3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů
4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc
4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních
4114 Neinvestiční přijaté dotace ze st.fondů
4115 Neinvest.prijate dotace od fondu soc. a
4116 Ostatni neinvesticni prijate dotace ze s
4117 Neinvestiční přijaté dotace od okresních
4118 Neinvestiční přijaté dotace z Národního
4119 Neinvest.prijate dotace od rozp. centr.u
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
4129 Neinvest.prijate dotace od rozp. uzem. u
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské či
4132 Převody z ost.vlast.fondů nemaj. char.ve
4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jinýc
4134 Převody z rozpočtových účtů
4135 Převody z fondů rozpočtových organizací
4139 Převody z vlastních fondů j.n.
4151 Neinvesticni prijate dotace od zahranicn
4152 Neinvestiční přijaté dotace od mezinár.
4159 Neinvesticni prijate dotace ze zahranici
4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačn
4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl.
4212 Investiční přijaté dotace ze SR v rámci
4213 Investicni prijate dotace ze statnich fo
4214 Invest. prijate dotace ze zvl. fondu cen
4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze stá
4217 Investiční přijaté dotace od okresních ú
4218 Investiční dotace z Národního fondu
4219 Invest. přij.dotace od rozpočtů centr. ú



4221 Investicni prijate dotace od obci
4222 Investiční přijaté dotace od krajů
4229 Investicni prijate dotace od rozp.uzemni
4231 Investiční přijaté dotace od cizích stát
4232 Investicni prijate dotace od mezinarod.
4240 Invest. přijaté dotace ze státních finač
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5012 Platy zaměstnanců ozbr.sborů a složek ve
5013 Platy státních zaměstnanců ve správních
5014 Platy zam.v prac.poměru odvozované od pl
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5022 Platy představitelů státní moci a někter
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5024 Odstupné
5025 Odbytné
5026 Odchodné
5027 Nál.osob vykon.zák.(náhr.)a další voj.sl
5028 Náhr.platů zaměstnav.při nástupu občana
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
5111 Platy zaměstnanců
5112 Ostatní osobní výdaje
5113 Platy představitelů st.moci a některých
5114 Odstupné
5115 Odchodné
5116 Náležitosti osob vykon. zákl.(náhr.) a d
5117 Náhrady platů zaměst. při nást. občana n
5119 Platby za provedenou práci j.n.
5121 Povinné poj. na soc.zabezp. a přísp. na
5122 Povinné pojistné na zdravotní pojištění
5128 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn
5129 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5131 Potraviny
5132 Ochranné pomůcky
5133 Léky a zdravotnický materiál
5134 Prádlo
5135 Učebnice a bezpl.poskytované školní potř
5136 Knihy
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139 Nákup materiálu j.n.
5141 Úroky vlastní
5142 Realizované kurzové ztráty
5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
5151 Studená voda
5152 Teplo
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5155 Pevná paliva
5156 Pohonné hmoty a maziva
5157 Teplá voda



5159 Nákup ostatních paliv a energie
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163 Služby peněžních ústavů
5164 Nájemné
5165 Nájemné za půdu
5166 Konzultační
5167 Služby školení a vzdělávání
5168 Služby zpracování dat
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5174 Ostatní cestovní náhrady
5175 Pohoštění
5176 Účastnické poplatky na konference
5177 Nákup uměleckých předmětů
5178 Nájemné za nájem s právem koupě
5179 Ostatní nákupy j.n.
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
5183 Výdaje na realizaci záruk
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny
5191 Zaplacené sankce
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194 Věcné dary
5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav
5196 Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce a
5197 Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem fu
5198 Náhrady za výkon civilní služby
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičn
5211 Neinv.dotace finančním institucím
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fy
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-pr
5219 Neinv.dotace podnikat.subjektům j.n.
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnos
5222 Neinv.dotace občanským sdružením
5223 Neinv.dotace církvím a naboženským spole
5224 Neinv.dotace politickým stranám a hnutím
5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.orga
5230 Neinv. nedotační transfery podnikatel. s
5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a pod
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
5312 Neinvestiční transfery státním fondům
5313 Neinvestiční transfery zvl.fondům centr.
5314 Neinvestiční transfery fondům zdrav. a s
5315 Odvod daně za zaměstnance
5316 Odvod pojist. na soc.zabezp. a přísp.na
5317 Odvod pojist. na zdrav. pojištění za zam
5318 Neinvestiční transfery státním finančním
5319 Neinvestiční transfery jiným veřej.rozpo
5321 Neinvestiční dotace obcím
5322 Neinv.dot.obcím v rámci souhrnného dotač
5323 Neinvestiční dotace krajům
5324 Neinv.dotace krajům v rámci souhrnn.dota



5325 Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu
5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvk
5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnik
5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a k
5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.ch
5344 Převody vlastním rezervním fondům
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
5346 Převody do fondů organizačních složek st
5349 Převody vlastním fondům j.n.
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364 Vratky transf.poskyt. v min.rozp.obd. ve
5365 Odvody státnímu rozpočtu při finanč. vyp
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraje
5369 Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. r
5410 Sociální dávky
5421 Náhrady z úrazového pojištění
5422 Náhrady povahy rehabilitací
5423 Náhrady mezd podle zákona č.118/2000 Sb.
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
5491 Stipendia studentům a doktorandům
5492 Dary obyvatelstvu
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím
5494 Neinv.transf.obyv. nemající povahu dotac
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatels
5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím
5512 Neinv.transfery nadnárodním organizacím
5513 Vratky neopráv.použitých nebo zadrž.pros
5520 Neinvestiční transfery cizím státům
5531 Peněžní dary do zahraničí
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahran
5611 Neinv.půjčky finančním institucím
5612 Neinv.půjčky podnik.subjektům-fyz.osobám
5613 Neinv.půjčky podnik.subjektům-práv.osobá
5619 Neinv.půjčky podnik.subjektům j.n.
5621 Neinv. půjčky obecně prospěšným společno
5622 Neinv.půjčky občanským sdružením
5623 Neinv.půjčky církvím a naboženským spole
5624 Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlast
5629 Neinv.půjčky neziskovým a pod. organizac
5631 Neinv.půjčky státnímu rozpočtu
5632 Neinv.půjčky státním fondům
5633 Neinv.půjčky zvláštním fondům centr.úrov
5634 Neinv.půjčky fondům soc. a zdrav.pojiště
5639 Neinv.půjčky jiným veř. rozpočtům j.n.
5641 Neinv.půjčky obcím
5642 Neinvestiční půjčky krajům
5649 Neinvestiční půjčky veř.rozpoč. místní ú
5651 Neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkový
5652 Neinvestiční půjčky vysokým školám
5659 Neinvestiční půjčky ostatním příspěvkový
5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu



5670 Neinv.půjčky do zahraničí
5710 Převody Národnímu fondu na spolufinan.pr
5720 Převody Národnímu fondu na spolufinan.pr
5730 Převody Národnímu fondu na spolufinan.pr
5740 Převody Národnímu fondu na spolufin.komu
5750 Převody NF na spolufin.ost.progr.Evropsk
5760 Přev.NF na spolufin.souv.s poskyt.pomoci
5770 Převody ze st.rozp. do NF na vyrovnání k
5790 Ostatní převody do Národního fondu
5901 Nespecifikované rezervy
5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minu
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6111 Programové vybavení
6112 Ocenitelná práva
6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnost
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného ma
6121 Budovy
6122 Stroje
6123 Dopravní prostředky
6124 Pěstitelské celky trvalých porostů
6125 Výpočetní technika
6126 Projektová dokumentace
6127 Umělecká díla a předměty
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jind
6130 Pozemky
6141 Poskytnuté investiční příspěvky
6143 Investiční úroky
6144 Odvody za odnětí zem. půdy a popl. za od
6145 Daně placené v souvislosti s investicí
6149 Výdaje související s investičními nákupy
6201 Nákup akcií
6202 Nákup majetkových podílů
6311 Investiční dotace finančním institucím
6312 Investiční transfery podnik.subjektům -
6313 Investiční transfery podnik.subjektům -
6319 Investiční transfery podnik.subjektům j.
6321 Investiční transfery obecně prospěšným o
6322 Investiční transfery občanským sdružením
6323 Inv. transfery církvím a naboženským spo
6329 Investiční transfery neziskovým a pod. o
6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332 Investiční transfery státním fondům
6333 Investiční transfery zvl.fondům centr.úr
6334 Investiční transfery fondům zdrav. a soc
6335 Investiční transfery státním finančním a
6339 Investiční transfery jiným veřej. rozpoč
6341 Investiční transfery obcím
6342 Investiční transfery krajům
6343 Invest. transf. obcím v rámci souhrn. do
6344 Investiční transfery krajům v rámci SDV
6345 Invest. transf. obcím z rozpočtu okresní
6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům ú
6351 Invest. příspěvky zřízeným příspěvkovým
6352 Investiční transfery vysokým školám
6359 Invest. příspěvky ostatním příspěvkovým
6361 Invest.převody do rezervního fondu organ



6371 Účelové invest. transfery nepodnikajícím
6379 Investiční transfery obyvatelstvu j.n.
6380 Investiční transfery do zahraničí
6411 Inv.půjčky finančním institucím
6412 Inv.půjčky podnik.subjektům-fyz.osobám
6413 Inv.půjčky podnik.subjektům-práv.osobám
6419 Inv.půjčky podnik.subjektům j.n.
6421 Inv.půjčky obecně prospěšným společnoste
6422 Inv.půjčky občanským sdružením
6423 Invest. půjčky církvím a naboženským spo
6429 Inv.půjčky nezisk. a pod. organizacím
6431 Inv.půjčky státnímu rozpočtu
6432 Inv.půjčky státním fondům
6433 Inv.půjčky zvláštním fondům centr.úrovně
6434 Inv.půjčky fondům zdrav. a soc.pojištění
6439 Inv.půjčky jiným veř.rozpočtům j.n.
6441 Inv.půjčky obcím
6442 Investiční půjčky krajům
6449 Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j
6451 Investiční půjčky zřízeným příspěvkovým
6452 Investiční půjčky vysokým školám
6459 Investiční půjčky ostatním příspěvkovým
6460 Inv.půjčky obyvatelstvu
6470 Inv.půjčky do zahraničí
6710 Inv.přev.Národnímu fondu na spolufinan.p
6720 Inv.přev.Národnímu fondu na spolufinan.p
6730 Inv.přev.Národnímu fondu na spolufin.pro
6740 Inv.přev.Národnímu fondu na spolufin.kom
6750 Inv.přev.NF na spolufin.ost.prog.Evropsk
6760 Inv.přev.NF na spoluf.souv.s posk.pomoci
6790 Ostatní investiční převody do Národního
6901 Rezervy kapitálových výdajů
6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.
8111 Krátkodobé vydané dluhopisy
8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných d
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjče
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvid
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvid
8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy
8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných d
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na b
8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid
8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid
8211 Krátkodobé vydané dluhopisy
8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných d
8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8214 Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjče
8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na b
8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvid
8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvid
8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy
8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných d



8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8224 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjče
8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na b
8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid
8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvid
8901 Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a v
8902 Nerealizované kurzové rozdíly
8909 Vyrovnání oboustranného rozpočtu


