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I. Základní charakteristiky rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2009

Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2009 je schválený rozpočtový výhled
kraje (dále jen SRV), makroekonomické predikce ministerstva financí a České národní banky.
Dále návrh rozpočtu vychází ze skutečností plnění rozpočtu Jč. kraje z předchozích let spolu
se schválenými rozvojovými dokumenty (např. koncepce ochrany přírody a krajiny, plán
odpadového hospodářství Jč. kraje, program rozvoje kraje,…).
Z hlediska nutnosti zajištění souladu rozpočtu kraje a státního rozpočtu a současně
s ohledem na konkrétní priority kraje bylo v některých případech nutné realizovat i odchylky
proti schválenému střednědobému výhledu kraje.
Hlavní priority rozpočtu Jč. kraje pro rok 2009 jsou:
-

kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU
oblast dopravní infrastruktury – opravy krajských silnic (II. a III. tř.) realizací projektu
P1 a P2
řešení zdravotnických poplatků
podporu mateřských školek v rámci programu rozvoje kraje
splátky úvěru EIB ve výši 175 000 000,- Kč
pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací

Objem příjmů rozpočtu je navrhován ve výši 10 629 130 600 Kč a objem výdajů ve výši
11 090 930 600 Kč. K profinancování salda návrhu rozpočtu je potřebný úvěrový rámec 636
800 000,- Kč. K tomu je již smluvně zajištěn kontokorentní úvěr do výše 250 000 000,- Kč u
ČSOB. V době přípravy návrhu rozpočtu proto probíhá výběrové řízení na poskytnutí úvěru
dle schváleného střednědobého rozpočtového výhledu s předpokladem podpisu smlouvy před
aktem schválení rozpočtu.
Rozpočet oproti makroekonomické predikci min. financí počítá s poklesem výkonu
ekonomiky, nárůstem vývoje nezaměstnanosti v ČR, oproti předchozím rokům s horším
výsledkem hospodaření rozhodujících plátců daně z příjmu právnických osob (banky, penzijní
fondy, dodavatelé automobilového průmyslu).
Z hlediska nutnosti zajistit soulad návrhu rozpočtu kraje a státního rozpočtu, s ohledem na
nové politické priority a s přihlédnutím k nutnosti zobjektivizovat některé, ve výhledu
neřešené záležitosti, bylo v určitých případech nutné do návrhu rozpočtu kraje na rok 2009
zapracovat odchylky proti schválenému střednědobému výhledu kraje, dle nových zadání
samosprávy, a to bez negativního zásahu do celkové bilance rozpočtu.

II. Bilanční tabulka návrhu rozpočtu 2009
podle odpovědných míst (ORJ)

III. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

IV. Výpis finančních vztahů ke zřizovaným
organizacím z rozpočtů ORJ

V. Finanční toky

Předpokladem pro řízení finančních toků je znalost všech vlivů, které určují zejména
oblast výše a termínů všech zdrojů tak, aby bylo možné nastavit proti tomu relevantní kritéria
pro čerpání výdajů tak, aby nedocházelo k nedostatkům ve finanční potřebě prostředků.
Z důvodu aktuálního stavu legislativního procesu schvalování SR, nedokončenému
procesu úprav daňových zákonů je v této kapitole proveden pouze předběžný předpoklad,
jehož konečná podoba bude muset být dopracována (případně upravena) s ohledem na
dokončení těchto vlivů legislativních procesů a návazně na pečlivé vyhodnocování
skutečností.
Cílem této kapitoly je záměr zafixovat prozatím pouze vztah ke zřizovaným
organizacím a zřízeným společnostem, jako vytvoření jistoty pro zjištění jejich provozu.
V ostatních případech bude časové hledisko dopracováno až následně a v následujícím textu
je nastíněn pouze předpoklad postupu.
Přitom je nutné upozornit na to, že v případě nečekaných výkyvů proti předpokladu, je
kraj zabezpečen sjednaným kontokorentním rámcem u ČSOB do výše 250 mil. Kč, jehož
prostřednictvím je možné řešit krátkodobé výkyvy v platební schopnosti kraje.
Pro posuzování a hodnocení předpokládaných finančních toků je vhodné rozdělit prostředky
podle charakteru příjmů na dvě části:
A) finanční toky vlastních prostředků kraje
1. daňové příjmy z rozpočtového určení daní (RUD)
2. jiné vlastní příjmy (např. úroky, správní poplatky, ale i refundace předfinancovaných
projektů EU ze strukturálních fondů apod.)
B) finanční toky dotačních prostředků
1. dotace kraji a obcím kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu SR (SDV)
2. dotace na přímé výdaje školství (MŠMT)
3. ostatní dotační tituly, které budou zařazovány do rozpočtu až v průběhu roku na
základě jejich potrvzení
Ad A) finanční toky vlastních prostředků kraje
Jedná se o stěžejní záležitost v řízení finančních toků kraje, přičemž nejvýznamnějším vlivem
je časový vývoj daňových příjmů a naplňování jejich předpokládaného měsíčního objemu
Příjmy z rozpočtového určení daní A) 1.
Na základě rozboru naplňování daňových příjmů kraje a celostátního inkasa daní v minulých
letech byl zpracován předpoklad finančních toků z RUD uvedený v následující tabulce.
Tabulka č. 1 Měsíční předpoklad finančních toků z RUD pro rok 2009
Měsíc
% plnění
plnění v tis. Kč
9,70
leden
450 177,00
8,80
únor
408 408,00
5,90
březen
273 819,00
8,40
duben
389 844,00
7,50
květen
348 075,00
7,30
červen
338 793,00
13,20
červenec
612 612,00
8,30
srpen
385 203,00
5,40
září
250 614,00
8,60
říjen
399 126,00
8,70
listopad
403 767,00
8,20
prosinec
380 562,00
Celkem
100,00
4 641 000,0

Podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
RUD) převádí správce daně daňový příjem určený příjemci nejméně jedenkrát měsíčně, je-li
částka určená k převodu vyšší než 500 Kč. Zpravidla však dochází k převodu dvakrát za
měsíc. Z hlediska kraje při stanovení předpokladu finančních toků je počítáno s určitým
časovým zpožděním při převodu prostředků, které činí cca tři týdny proti celostátnímu výběru
daní.
Měsíční předpoklad finančních toků daňových příjmů vychází z predikce celostátního inkasa
daní ministerstva financí pro rok 2009 upravené o možné vlivy legislativního procesu. Na
základě rozboru minulých let byl zpracován v tabulce uvedený měsíční předpoklad, přičemž
byly zohledněny zákonné lhůty pro plnění daňových povinností a také časový nesoulad mezi
celostátním výběrem daní a převodem podílu náležejícího kraji z RUD na jeho účet.
Z tabulky je patrný předpoklad mírně zlepšeného naplňování daňových příjmů (52,4 %) ve
druhé polovině roku, naopak nepatrně nižší naplňování (47,6 %) je očekáváno v prvním
pololetí. Nejvyšší objem daňových příjmů je predikován na červenec a je ovlivněn především
daní z příjmů právnických osob, kde se projevuje u plátců využívajících služby daňových
poradců nebo s povinností auditu možnost podání daňového přiznání do 30. června. Relativně
rovnoměrný se předpokládá vývoj daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně
z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů. U daně z přidané hodnoty je počítáno
s výrazným vlivem daňového kalendáře, kdy se podstatné objemy dají očekávat u kraje
v únoru, květnu, srpnu a listopadu.
Jiné vlastní příjmy (např. úroky, správní poplatky, ale i refundace předfinancovaných
projektů EU ze strukturálních fondů apod.) A) 2.
U těchto příjmů je nutné časové sledování jejich naplňování, kdy u prostředků vynaložených
na předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů je největším rizikem většinou
velká časová prodleva mezi vynaložením, uplatněním a samotnou refundací a nejistota
v uznání všech v minulosti vynaložených (předfinancovaných) výdajů.
Za pozornost stojí i stručné rozebrání vlivu dotačních titulů B) do finančních toků kraje
B) 1. dotace kraji a obcím kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu SR (SDV)
U dotace kraji v rámci SDV se jedná o jediný pravidelný a rovnoměrný příjem kraje. U obcí
nejsou dotace obsahem rozpočtu – jsou pouze průtočné.
Prostředky z MF jsou připisovány na účet kraje vždy cca 6. - 10. den v měsíci. Měsíční výše
dotací tvoří vždy jednu dvanáctinu z ročního objemu.
B) 2. dotace na přímé výdaje školství (MŠMT)
Kraj dostává od MŠMT finanční prostředky pro všechny školy a školská zařízení čtvrtletně a
to vždy nejpozději do 20. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října. To znamená, že kraj
obdrží vždy ke stanovenému datu na speciální účet jednu čtvrtinu ročního objemu. Protože
prostředky jsou na speciálním účtu se speciálním režimem užití, je jejich praktická
využitelnost pro řízení finančních toků zanedbatelná.

(v Kč)

Tabulka č. 2 Finanční toky prostředků kraje
Měsíc
leden

únor

březen

duben

květen
červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec
Ročně

Den
5.
19.
2.
5.
16.
2.
23.
30.
1.
6.
20.
30.
4.
18.
1.
22.
1.
7.
20.
30.
3.
24.
1.
7.
21.
1.
5.
19.
30.
2.
23.
30.
1.
7.

SÚS
32 291 667
32 291 667
32 291 667

Zdravotnictví
ZZS

PL - Lnáře

Sociální oblast

Kultura

Krajské školství provoz

Jihočeské
nemocnice a.s.

Jihočeské letiště
Č.B. a. s.

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

41 408 000

1 250 000

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

41 408 000

1 250 000

Přímé výdaje
školství kraje

636 500 000
32 291 667
32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

41 408 000

1 250 000
636 500 000

41 408 000
32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

1 250 000

32 291 667
32 291 667
32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

41 408 000

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

41 408 000

32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

32 291 667
32 291 667

17 125 000

33 333

233 541

16 208 333

1 273 000 000
1 250 000
22 000 000

1 250 000

41 408 000
1 250 000
1 273 000 000
41 408 000

1 250 000

41 408 000
22 000 000

1 250 000

41 408 000
1 250 000
636 500 000
41 410 000

1 250 000
636 500 000

41 410 000
64 583 326

17 125 000

33 337

233 549

16 208 337

775 000 000

205 500 000

400 000

2 802 500

194 500 000

1 250 000
496 900 000

44 000 000

15 000 000

5 092 000 000

Celkem
108 549 874
32 291 667
108 549 874
636 500 000
32 291 667
108 549 874
32 291 667
636 500 000
41 408 000
67 141 874
32 291 667
1 273 000 000
108 549 874
32 291 667
130 549 874
32 291 667
41 408 000
67 141 874
32 291 667
1 273 000 000
108 549 874
32 291 667
41 408 000
89 141 874
32 291 667
41 408 000
67 141 874
32 291 667
636 500 000
108 551 874
32 291 667
636 500 000
41 410 000
99 433 549
6 826 102 500

VI. Prostředky přidělované ve veřejném zájmu kraje

Předpoklad poskytování prostředků na úhradu ztráty za činnosti prováděné ve
veřejném zájmu kraje v roce 2009
Prostředky přidělované krajem v rámci grantové a dotační politiky jsou poskytovány v
převážné většině v režimu nezakládajícím veřejnou podporu. V individuálních případech pak
s využitím kriteria „de minimis“ nebo jsou ošetřené notifikací.
U vyhlašovaných grantových a příspěvkových programů zařazených v rozpočtu kraje
se jedná o alokaci částek připravených pro jejich realizaci a otázku slučitelnosti těchto podpor
s nařízeními evropské komise bude řešit příslušný odbor jako nositel grantu individuálně a to
vždy před záměrem jejich realizace. Například u ORJ 20 – financování projektů pro čerpání
evropských zdrojů vyplyne ošetření veřejné podpory z operačního programu, u projektů
realizačního dokumentu PRK pak v návaznosti na jeho schválení a rozpisu do oblastí.
V některých individuálních případech bude nutné využít pro realizaci podpory atributu
tzv. podpory ve veřejném zájmu kraje, jako „příspěvek na úhradu ztráty z činnosti
vykonávané ve veřejném zájmu kraje“. V takovém případě je však nutné upozornit na nutnost
přesné identifikace činnosti, která bude takto určena a schválena samosprávným orgánem. Je
potřeba zajistit, aby při jejím schvalování byla doložena předběžná kalkulace nákladů každé
jednotlivé činnosti a výše podpory nepřesáhla částku kalkulované ztráty.
Cílem této kapitoly je pouze upozornit na potřebu takovéhoto řešení u rozpočtovaných
částek výdajů podpor, které. budou realizovány vždy postupně v průběhu roku 2009 až na
základě usnesení zastupitelstva kraje, které schválí přesnou kalkulaci a charakter činnosti
prováděné ve veřejném zájmu kraje.
Následuje výčet rozpočtem alokovaných výdajů podpor, u nichž se předpokládá, podle
stávajících aktuálních informací, realizace jako úhrada ztráty za činnosti prováděné ve
veřejném zájmu kraje v roce 2009:
Administruje ORJ 05 – OEKO
- Jihočeská hospodářská komora (návazně na předchozí roky)
- Regionální agrární komora (návazně na předchozí roky)
- RERA regionální rozvojová agentura (návazně na novou agendu a výši)
- Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (na základě žádosti)

2 000 000,- Kč
1 800 000,- Kč
2 300 000,- Kč
300 000,- Kč

Administruje ORJ 10 – ODSH (návazně na předchozí roky)
- dopravní obslužnost autobusy
- dopravní obslužnost autobusy – žákovské jízdné
- dopravní obslužnost drážní
- dopravní obslužnost drážní – žákovské jízdné
- příspěvek na provoz pro Jihočeské letiště Č.B. a.s. (část)
- příspěvek na investice pro Jihočeské letiště Č.B. a.s.
- neinvestiční příspěvek pro SÚS Jč kraje
- investiční příspěvek pro SÚS Jč kraje

390 000 000,- Kč
26 000 000,- Kč
336 000 000,- Kč
8 000 000,- Kč
9 750 000,- Kč
5 000 000,- Kč
775 000 000,- Kč
4 000 000,- Kč

Administruje ORJ 09 – OSVZ (návazně na předchozí roky)
- neinvestiční transfer pro Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s.
- neinvestiční transfer pro Krizové centrum pro rodinu a děti Jč kraje
- neinvestiční příspěvky pro Domovy důchodců
- neinvestiční příspěvek obcím na Lékařskou službu první pomoci
- neinvestiční transfer Nemocnicím a.s.
- investiční transfer Nemocnicím a.s.
- Zdravotnická záchranná služba – přednemocniční neodkladná péče
- Investiční transfer pro Zdravotnickou záchrannou službu
- Psychiatrická léčebna Lnáře – ambulantní a lůžková péče
- Psychiatrická léčebna Lnáře – investiční dotace

4 200 000,- Kč
1 150 000,- Kč
35 539 000,- Kč
7 000 000,- Kč
44 000 000,- Kč
88 200 000,- Kč
205 000 000,- Kč
38 630 000,- Kč
400 000,- Kč
670 000,- Kč

VII. Přehled dotací obcím přidělených v rámci souhrnného
dotačního vztahu státního rozpočtu

VIII. Seznam zkratek

AK ČR
AP PRK
ASPI
BAR
BESIP
BOZP
BRK
BÚ
CCTV
CD
CEPS
COP
CR
ČB (Č.B.)
ČBSRA
ČČK
ČKA
ČKAIT
ČR
DB
DD
DP
DPČ
DR
DS
DSO
DSP
DTP
DÚR
DVD

Asociace krajů ČR
Akční plán programu rozvoje kraje
Automatizovaný systém právních informací
Systém pro balancování rozpočtu
Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Bezpečnostní rada kraje
Běžný účet
Kamerový systém
Compact disk
Centre for European Policy Studies
Centrum odborné přípravy
Cestovní ruch
České Budějovice
Českobudějovická sídelní regionální aglomerace
Český červený kříž
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Česká republika
Dolní Bavorsko
Domov důchodců
Drobní podnikatelé
Dohoda o pracovní činnosti
Dolní Rakousko
Domov seniorů
Dobrovolný svazek obcí
Dokumentace pro stavební povolení
Desktop publishing
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Typ záznamového média

DZS
EHP

Dokumentace zadání stavby
Evropský hospodářský prostor

EIA
EIB
ECP
EPS
ESPI
EU
EVI
EVVO
EZS
FKSP
FM
FO
FRŠ
FSP

Environmetal Internacional Agency
Evropská investiční banka
European Policy Centre - Centrum pro evropskou politiku
Elektronická požární signalizace
Evidence správních řízení
Evropská unie
Evidence odpadů
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Elektronická zabezpečovací signalizace
Fond kulturních a sociálních potřeb
Finanční mechanismus
Fyzická osoba
Fond rozvoje školství
Fond sociálních potřeb

FÚ
FV
FVH
FZ
GIS
GINIS
GP
GPRS
GS
HOPKS
HR
HZS
CHKO
ICT
IDS
INTERREG
INTERACT
INV
IPPC
ISKŘ
ISPROFIN
IZS
JCCR
JK
JčK
JFOS
JN
j.n.
JSDHO
JSRLZ
JŠ
JU
K
KČT
KEA
KHEJ
KHS
KN
KO
KRED
KŘ
KŠ
KÚ
KÚ I
KÚ II

Finanční úřad
Finanční výbor
Fond vodního hospodářství
Fond zastupitelů
Geografický informační systém
Ekonomický a účetní software
Grantový program
General Packet Radio Service = technologie digitálního přenosu dat v mobilních
sítích
Grantovéschéma
Hospodářské opatření pro krizové stavy
Horní Rakousko
Hasičský záchranný sbor
Chráněná krajinná oblast
Informační a komunikační technologie
Integrovaný dopravní systém
Program přeshraniční spolupráce
Operační program EU
Investice
Integrovaná prevence
Informační systém krizového řízení
Informační systém programového financování
Integrovaný záchranný systém
Jihočeská centrála cestovního ruchu
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeské folklorní sdružení
Jihočeské noviny
jinde nezařazeno
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů
Jazyková škola
Jihočeská univerzita
Kultura
Klub českých turistů
Krajská energetická agentura
Kancelář hejtmana - sekretariát, krizové řízení,stálá kancelář Brusel
Krajská hygienická stanice
Katastr nemovitostí
Komunální odpad
Kancelář ředitele
Krizové řízení
Krizový štáb
Krajský úřad
Budova krajského úřadu - B. Němcové
Budova krajského úřadu - U Zimního stadionu
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KVV
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MŽP
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NRP
NV ČR
ODSH
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Budova krajského úřadu - areál bývalé vojenské nemocnice
Krajský výběrový výbor
Lesní hospodářství
Lesní hospodářské plány
Lékařská služba první pomoci
Letecká záchranná služba
Místní akční skupina
Ministerstvo financí
Městská hromadná doprava
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Malí a střední podnikatelé
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní fond
Návratná finanční výpomoc
Neinvestice
Národní park
Náhradní rodinná péče
Nařízení vlády ČR
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor ekonomický
Odbor grantů a evropské integrace
Odbor hospodářské správy
Oddělení interního auditu a kontroly
Odbor informatiky
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Odbor krajský živnostenský úřad
Odbor legislativy a vnitřních věcí
Odbor majetkový
Ostatní osobní náklady
Ostatní osobní výdaje
Operační program
Operační program průmyslu a podnikání
Operační program pro konkurence schopnost
Operační program životního prostředí
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Analytika v rámci rozpočtové věty
Organizační jednotka - odbor
Zastupitelstvo - uvolnění zastupitelé
Zastupitelstvo - neuvolnění zastupitelé
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OSVZ
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OŽZL
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P2
PD
PDS
PHM
PL
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Projekt 3.3 SROP
PRVKÚC
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Kancelář hejtmana (sekretariát, odd. krizového řízení, stálá kancelář Brusel)
Kancelář ředitele
Odbor legislativy a vnitřních věcí
Odbor hospodářské správy
Odbor ekonomický

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Odbor informatiky
Fond sociálních potřeb
Odbor grantů a evropské integrace
Oddělení interního auditu a kontroly
Krajský živnostenský úřad
Odbor majetkový
Fond vodního hospodářství
Strukturální fondy Evropské unie
Fond zastupitelů
Fond rozvoje škol
Obec s rozšířenou působností
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Osoba samostatně výdělečně činná
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Obecní úřad
Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Program obnovy krajských komunikací na léta 2005 - 2008
Program obnovy krajských komunikací III. třídy
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace stavby
Pohonné hmoty
Psychiatrická léčebna
Právnická osoba
Příspěvková organizace
Plán odpadového hospodářství
Program obnovy venkova
Památková péče
Přírodní památka
Pedagogicko-psychologická poradna
Přírodní rezervace
Program rozvoje kraje
Projekt "Posílení absorpční a administrativní kapacity JčK"
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku (Jč. kraje)
Pracovní skupina

PS
PŠ
PTP
PÚR
RADAMBURK
RERA
RIS
RK
RKS
RLZ
RO
ROP
RR
RRA
RUD
ŘLP
ŘSD
SEA
SDHO
SDL
SDV
SF
SF EU
SFDI
SFŽP
SHD
SKB
SM/14/REDI
SOŠ
SOU
SPOD
SPŠ
SR
SROP
SRV
SŘ
SŠ
SW
SZ
SŽDC
ŠED
ŠJ
TA
TDI
TZB
TŽK

Pečovatelská služba
Pomocná škola
Pomocné technické prapory
Politika územního rozvoje
Rada dětí a mládeže Budějovického kraje
Regionální rozvojová agentura, a.s.
Regionální informační systém
Rada Jihočeského kraje
Realizační a koordinační skupina
Rozvoj lidských zdrojů
Rozpočtové opatření
Regionální operační program
Rozpočtová rezerva
Regionální rozvojová agentura
Rozpočtové určení daní
Řízení leteckého provozu
Ředitelství silnic a dálnic
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
Sbor dobrovolných hasičů obce
Smlouva o dílo
Souhrnný dotační vztah
Státní fond
Strukturální fondy Evropské unie
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Sbor dobrovolných hasičů
Stálá kancelář Brusel
Rozpočtová opatření a provádění změn v rozpočtu - směrnice
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště
Sociálně právní ochrana dětí
Střední průmyslová škola
Státní rozpočet
Společný regionální operační systém
Střednědobý rozpočtový výhled
Stavební řád
Střední škola
Software
Stavební zákon
Správa železniční dopravní cesty
Šumavské elektrické dráhy
Školní jídelna
Technická asistence
Technický dozor investora
Technické zabezpečení budovy
Tranzitní železniční koridor

TP
UCI
UZ
ÚAP
ÚEK
ÚP
ÚP VÚC (ČBSRA)
ÚPD
ÚPK
ÚPP
ÚS
ÚSP
ÚSC
ÚSES
ÚSS
VH
VLC
VOŠ
VRJK
VŘ
ZDS
ZO
ZOZ
ZOO
ZCHÚ
ZPPS
ZK
ZS
ZZS
ZŠ
ZŽ
ZÚRK
ŽP
§

Technický park
Union cyclisté internationale
Účelový znak pro identifikaci rozpočtových prostředků
Územní analytické podklady
Územní energetická koncepce
Územní plány
Územní plán vyšších uzem. celků českobudějovické sídelní aglomerace
Územní projektová dokumentace
Územní plán kraje
Územní projektový plán
Územní studie
Ústav sociální péče
Územní samosprávní celek
Územní systém ekologické stability
Ústav sociálních služeb
Vodní hospodářství
Veřejné logistické centrum
Vyšší odborná škola
Výbor pro rozvoj kraje
Výběrové řízení
Zadávací dokumentace stavby
Zřizované organizace
Zvláštní odborná způsobilost
Zoologická zahrada
Zvláště chráněné území
Zabezpečení, požární a poplachový systém
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba
Základní škola
Výstava Země živitelka
Zásady územního rozvoje kraje
Životní prostředí
Paragraf

Příloha
Vybrané ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací
str.
o odvětví školství
· sumář zřizovaných příspěvkových organizací školství
· jednotlivé organizace
o odvětví dopravy
· Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
o odvětví kultury
· sumář zřizovaných příspěvkových organizací kultury
· jednotlivé organizace
o odvětví sociálních věcí
· sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast sociální
· jednotlivé organizace
o odvětví zdravotnictví
· sumář zřizovaných příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
· jednotlivé organizace
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