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pokračování na další straně

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 34 246 075 316

Výdaje celkem 56 544 982 069

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 9 000 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 34 237 075 316
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 251 037 255

příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 30 763 738 061

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 222 300 000

Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu 42 817 677 061
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 40 054 177 061

ostatní výdaje 2 763 500 000

Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 1 900 000 000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 1 700 000 000

ostatní dotace 200 000 000

Podpora lesního hospodářství 1 120 937 175

Podpora vodního hospodářství 1 800 000 000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky 0

ostatní výdaje na vodní hospodářství 1 800 000 000

Podpora neziskovým organizacím 70 000 000

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 8 836 367 833
v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 8 836 367 833

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 680 374 061

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 904 623 557

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 52 796 293

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 406 537 818

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 2 233 276 686

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) 1 010 789 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 010 789 000

v tom: institucionální podpora celkem 4) 520 789 000

účelová podpora celkem 4) 490 000 000

podíl prostředků zahraničních programů 3) 0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 490 000 000

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) 515 369 000

Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 300 000

Zahraniční rozvojová spolupráce 0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 700 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 313 301 147
v tom: ze státního rozpočtu 62 263 892

podíl rozpočtu Evropské unie 251 037 255

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 36 332 677 061
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 21 944 764 000

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 596 300 000

podpora venkova - ze státního rozpočtu 4 500 000 000

podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 8 346 619 093

společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 472 639 000

společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 472 354 968
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Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 341 341 556

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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




