
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Program 1N

F Finan ční tabulka - Finan ční prost ředky na řešení projektu č.: 1N04129
Upozorn ění : V textové části musí být u každé z vypl ňovaných položek zd ůvodn ěna její výše.

Součtová pole ozna čená zeleně se vypl ňují automaticky p řevzetím údaj ů z list ů F_C a F_D - vypl ňte jako první
♦  Všechny částky zaokrouhlete na celé tisíce a uvádějte v tisících K č !

G02 Zařazení subjektu podle jeho právní formy (viz vysvětlivky v dolní části listu) SPO

A1 Finanční prost ředky na řešení projektu - uznané náklady - rok 2008
Celkem z toho ze SRU

OS1 mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení 
projektu

0 0

OS2 příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení 
projektu nebo se na projektu podílejících 

151 30

OS3 ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti  0 0
OS4 ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o provedení práce 6 0
OS5 povinné zákonné odvody (bez FKSP) (=35%) 53 11
OS6 odvod do FKSP (=2%) jen u OSS a SPO 4 1
OSC Celkem osobní náklady nebo výdaje - podrobný popis a zdůvodnění se uvede na listu 

F_C  "Mzdové …"
214 42

MAJ1 náklady na pořízení hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu 
(kapitálové)

0 0

MAJ2 náklady nebo výdaje na údržbu a opravy (odpisy) hmotného majetku používaného při 
řešení projektu 

0 0

MAJC Celkem náklady resp. výdaje na hmotný a nehmotný majetek používaný pro řešení 
projektu - podrobný popis se uvede na listu F_D "Náklady na majetek" 

0 0

ON1 spotřební materiál  5 0
ON2 drobný hmotný majetek 203 0
ON3 náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu 70 70
ON4 cestovní náhrady 77 70
ON5 náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu 6896 6698
ON6 další provozní náklady - zdůvodnit v komentáři 
ONC Celkem ON (ostatní náklady) 7251 6838
CUN Celkové uznané náklady na projekt 7465 6880

B Finanční prost ředky za rok 2008 - celkem
F02 F05
CEL Výše fin. prostředků ze všech zdrojů - v roce 2008 7465
F02 F05
SRU Výše fin. prostředků ze zdroje SRU - v roce 2008 6880
F02 F05
NZF Výše fin. prostředků ze zdrojů příjemce - v roce 2008 585

Vráceno na depozitní účet poskytovatele - vratka za r. 2008 (v jednotkách K č !!!)

SPO = státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.)
VVS = veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (o vysokých školách)   
POO = právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27 obchodního
zákoníku)
OPS = obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
NAD = nadace (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění 
ZSP = zájmové sdružení právnických osob (§ 20f až 21 občanského zákoníku), občanské
sdružení, …
FOI = fyzická osoba s IČO
OCS = organizace cizího státu
OSS = organizační složka ČR podle zákona č. 219/2000 Sb.
USC = územní samosprávný celek
PON = právnická osoba neuvedená v předcházejících případech

B
Finan ční prost ředky za celou dobu řešení - celkem

F02 závazek dle 
smlouvy

skute čně 
vyčerpáno

CEL Výše fin. prostředků ze všech finančních zdrojů celkem 32690 33238
F02 F05
SRU Výše fin. prostředků ze zdroje SRU (výše poskytnuté dotace) 30143 30143
F02 F05
NZF Výše fin. prostředků ze zdrojů příjemce 2547 3095
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