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Seznam použitých zkratek
ADV – Antidopingový výbor
AV – Akademie věd
CEEPUS – Central European Exchange programme for university Studies
CSVŠ – Centrum pro studium vysokého školství
CŠ – církevní školy
CZVV – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
ČNA – Česká národní agentura
ČNB – Česká národní banka
ČŠI – Česká školní inspekce
DDŠ – Dětský domov se školou
DDÚ – dětský diagnostický ústav
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPH – daň z přidané hodnoty
DPP – dohoda o provedení práce
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPPzv – další vzdělávání pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání
DZS – Dům zahraničních služeb
EDS/SMVS - Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
EHP/Norsko – Evropský hospodářský prostor
EIB – Evropská investiční banka
EKIS – ekonomický a informační systém
ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EUN – European Schoolnet
EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FDM – Fond dětí a mládeže
FKSP – fond kulturních a sociálních potřeb
FM – finanční mechanismy
HDP – hrubý domácí produkt
ICT – informační a komunikační technologie
IISSP – Integrovaný informační systém Státní pokladny
OPn – Individuální projekt národní
IPo – Individuální projekty ostatní
IPPP – Institut pedagogiko-psychologického poradenství
IS/RDC/DDT/DVF – informační systém řídícího a dohledového centra maturitní zkoušky, datové a digitální
terminály, datová a vytěžovací farma – technologie zpracování výsledků maturitní
zkoušky
ISPROFIN – Informační systém programového financování
IV – investiční výdaje (kapitálové výdaje)
KJWF – Komise J.W. Fulbrighta
KÚ – krajské úřady
KZÚV – krajská zařízení ústavní výchovy

LLP – grantové projekty celoživotního učení administrované agenturou NAEP při DZS
MF – Ministerstvo financí
MO – Ministerstvo obrany
MP – mzdové prostředky
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřské školy
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MTZ – materiálně technická základna
MU – Masarykova univerzita
MV – Ministerstvo vnitra
NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
NIDM – Národní institut dětí a mládeže
NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání
NIV – neinvestiční výdaje
NNO – nestátní neziskové organizace

NP – Národní program
NPMKK – Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského
NTK – Národní technická knihovna
NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání
NÚV – Národní ústav pro vzdělávání
OBV – ostatní běžné výdaje

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
ONIV – tzv. „přímé ONIV“ - náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby v RgŠ

OON – ostatní osobní náklady
OP LZZ (OP LZaZ)- Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP – ostatní platby za provedenou práci
OPŘO – ostatní přímo řízené organizace
OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP TP – Operační program Technická pomoc
OSS – organizační složka státu
PAS – pověřený auditní subjekt
PC – pedagogické centrum
PC ČT – Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
PMJAK – Pedagogické muzeum J.A. Komenského
PO – příspěvková organizace
PŘO – přímo řízené organizace uvedené v příloze č. 2 zákona č. 157/2000 Sb.
PSP – Poslanecká sněmovna
PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
PVS – příjmová a výdajová struktura
PZ – počet zaměstnanců
REDOP – Registr docentů a profesorů
RF – rezervní fond
RgŠ – regionální školství

RIS PR – Rozpočtový informační systém pro přípravu rozpočtu
RISRE-ROP – Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu – rozpočtová opatření
RISRE-PS – Rozpočtový informační systém pro realizaci rozpočtu – platební styk
RIV – registr informací o výsledcích
RN – republikový normativ
RP – rozvojový program

ROP – rozpočtové opatření

RSC – resortní sportovní centra
RVP – rámcový vzdělávací program
RVVI – Rada pro výzkum, vývoj a inovace
RUV – registr uměleckých výstupů
SMVS – Správa majetku ve vlastnictví státu
SOŠ – střední odborné školy
SR – státní rozpočet
SŠ – střední školy
SVČ – středisko volného času
SVŠ – soukromé vysoké školy
SZP – společná zemědělská politika
ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání

ÚJOP/UK – Ústav jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy
UK – Univerzita Karlova
ÚO – ústřední orgán
US – učební středisko
ÚSC – územní samosprávné celky
ÚV – úřad vlády
VaV – výzkum a vývoj
VKC – vzdělávací a konferenční centrum
VOŠ – vyšší odborné školy
v.v.i – veřejná výzkumná instituce
VSC – Vysokoškolské sportovní centrum
VŠ – vysoké školy

VÚ – výchovný ústav
VVŠ – veřejné vysoké školy
VVVKMT PSP – Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
VÚP – Výzkumný ústav pedagogický
ZŠ – základní školy
ZÚ – závazné ukazatele
ZUŠ – základní umělecké školy

Kódy, zkratky a plné názvy veřejných vysokých škol
použité v rozpisu rozpočtu vysokých škol
Kód

Zkratka

Plný název veřejné vysoké školy

11000

UK

Univerzita Karlova v Praze

12000

JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

13000

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

14000

MU

Masarykova univerzita

15000

UP

Univerzita Palackého v Olomouci

16000

VFU Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

17000

OU

Ostravská univerzita v Ostravě

18000

UHK

Univerzita Hradec Králové

19000

SU

Slezská univerzita v Opavě

21000

ČVUT

České vysoké učení v Praze

22000

VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

23000

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

24000

TUL

Technická univerzita v Liberci

25000

UPa

Univerzita Pardubice

26000

VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

27000

VŠB-TUO

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

28000

UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

31000

VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

41000

ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

43000

MENDELU

Mendelova univerzita v Brně

51000

AMU v Praze

Akademie múzických umění v Praze

52000

AVU v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze

53000

VŠUP v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

54000

JAMU

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

55000

VŠP Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

56000

VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

