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Souhrnné ukazatele
P íjmy celkem 36 645 523 326

Výdaje celkem 51 964 634 569

Specifické ukazatele - p íjmy
Da ové p íjmy 1) 6 200 000

Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem 36 639 323 326
v tom: p íjmy z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem 81 328 326

p íjmy z rozpo tu Evropské unie na realizaci spole né zem d lské politiky celkem 30 691 960 000

ostatní neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem 5 866 035 000

Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotraviná ského komplexu 40 185 449 735
v tom: dotace Státnímu zem d lskému interven nímu fondu 35 290 918 000

ostatní výdaje 4 894 531 735

Dotace na innost Státního zem d lského interven ního fondu 1 940 000 000
v tom: dotace Státnímu zem d lskému interven nímu fondu na innost 1 770 000 000

ostatní dotace 170 000 000

Podpora lesního hospodá ství 585 000 000

Podpora vodního hospodá ství 500 000 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investi ní banky 0

ostatní výdaje na vodní hospodá ství 500 000 000

Podpora neziskovým organizacím 140 000 000

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspek ní, kontrolní a výzkumnou innost 8 614 184 834

Pr ezové ukazatele
Platy zam stnanc  a ostatní platby za provedenou práci 2 305 360 610

Povinné pojistné placené zam stnavatelem 2) 783 434 226

P evod fondu kulturních a sociálních pot eb 45 574 517

Platy zam stnanc  v pracovním pom ru vyjma zam stnanc  na služebních místech 357 458 106

Platy zam stnanc  na služebních místech dle zákona o státní služb 1 921 267 892

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem v etn  program  spolufinancovaných z prost edk  zahrani ních program  3) 876 284 000
v tom: ze státního rozpo tu celkem 876 284 000

v tom: institucionální podpora celkem 4) 450 184 000

ú elová podpora celkem 4) 426 100 000

podíl prost edk  zahrani ních program  3) 0

Ú elová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 426 100 000

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledk  5) 446 884 000

Vratky p eplatk  splátek návratných finan ních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 v etn 300 000

Zahrani ní rozvojová spolupráce 0

Zajišt ní p ípravy na krizové situace podle zákona . 240/2000 Sb. 1 700 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo áste n  z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem 139 130 803
v tom: ze státního rozpo tu 57 802 477

podíl rozpo tu Evropské unie 81 328 326

Výdaje na spole nou zem d lskou politiku celkem 35 290 918 000
v tom: p ímé platby - p edfinancování ze státního rozpo tu 23 188 000 000

p ímé platby - dofinancování ze státního rozpo tu 0

podpora venkova - ze státního rozpo tu 4 400 000 000

podpora venkova - podíl rozpo tu Evropské unie 7 000 000 000

spole ná organizace trhu - ze státního rozpo tu 198 958 000

spole ná organizace trhu - podíl rozpo tu Evropské unie 503 960 000

Výdaje vedené v informa ním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 867 680 000
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1) bez p íjm  z povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní

3) z rozpo tu EU a z prost edk  finan ních mechanism

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona . 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona . 130/2002 Sb., ve zn ní zákona . 110/2009 Sb.
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