
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví 
Pro rozpočtové období 2020 - 2022 

pokračování na další straně

v Kč2020 2021 2022

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 1 946 800 000 46 800 000 46 800 000

Výdaje celkem 9 250 443 374 7 555 343 775 8 023 543 775

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 25 000 000 25 000 000 25 000 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 921 800 000 21 800 000 21 800 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 

celkem
1 898 043 709 0 0

příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 956 291 0 0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 21 800 000 21 800 000 21 800 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu 2 337 065 389 2 356 222 850 2 334 732 850
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0 0 0

ostatní výdaje na státní správu 2 337 065 389 2 356 222 850 2 334 732 850

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 710 156 512 1 765 056 912 1 765 256 912

Lůžková péče 984 568 886 1 115 888 626 1 079 728 626

Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 1 278 455 151 1 296 924 644 1 324 074 644

Zdravotnické programy 2 154 236 899 250 457 206 748 957 206

Ostatní činnosti ve zdravotnictví 785 960 537 770 793 537 770 793 537

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 603 144 421 1 506 896 530 1 506 896 530

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 530 482 199 509 331 026 509 331 026

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 30 199 405 29 372 863 29 372 863

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 347 233 165 288 151 065 288 151 065

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 180 292 064 1 180 692 064 1 180 692 064

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z 
prostředků zahraničních programů 3)

1 710 156 512 1 765 056 912 1 765 256 912

v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 710 156 512 1 765 056 912 1 765 256 912
v tom: institucionální podpora celkem 4) 660 156 512 722 435 246 722 635 246

účelová podpora celkem 4) 1 050 000 000 1 042 621 666 1 042 621 666

podíl prostředků zahraničních programů 3) 0 0 0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) 1 050 000 000 1 042 621 666 1 042 621 666

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených 
výsledků 5)

643 562 000 705 840 734 706 040 734

Zahraniční rozvojová spolupráce 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Program sociální prevence a prevence kriminality 0 0 0

Program protidrogové politiky 0 0 0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 13 000 000 15 000 000 15 000 000

Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 14 000 000 14 000 000 14 000 000

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez 
společné zemědělské politiky celkem

2 029 462 466 125 000 000 125 000 000

v tom: ze státního rozpočtu 131 418 757 125 000 000 125 000 000

podíl rozpočtu Evropské unie 1 898 043 709 0 0

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z 
prostředků finančních mechanismů celkem

2 289 027 0 0

v tom: ze státního rozpočtu 332 736 0 0

podíl prostředků finančních mechanismů 1 956 291 0 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 
celkem

3 010 212 793 1 255 000 000 1 723 000 000

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
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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.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády




