
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví 
Pro rozpočtové období 2022 - 2024 

pokračování na další straně

v Kč2022 2023 2024

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 12 850 800 000 80 000 000 80 000 000
Výdaje celkem 17 979 836 706 8 583 305 346 7 582 653 506

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 12 820 800 000 50 000 000 50 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 

celkem
6 861 929 400 0 0

příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 870 600 0 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 950 000 000 50 000 000 50 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu 2 293 601 806 2 271 959 142 2 271 307 302
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 259 200 651 840 0

ostatní výdaje na státní správu 2 290 342 606 2 271 307 302 2 271 307 302
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 825 748 318 1 825 567 739 1 825 567 739
Lůžková péče 322 886 998 2 274 262 998 1 304 262 998
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 4 684 822 153 1 180 861 723 1 180 861 723
Zdravotnické programy 8 113 157 206 260 457 206 260 457 206
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 739 620 225 770 196 538 740 196 538

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 673 735 179 1 503 255 623 1 502 775 623
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 520 090 852 508 100 401 507 938 161
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 29 998 708 29 345 615 29 336 015
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 348 665 577 288 328 030 288 328 030
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 208 323 053 1 178 952 592 1 178 472 592
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z 
prostředků zahraničních programů 3)

1 825 748 318 1 825 567 739 1 825 567 739

v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 825 748 318 1 825 567 739 1 825 567 739
v tom: institucionální podpora celkem 4) 783 126 652 782 946 073 782 946 073

účelová podpora celkem 4) 1 042 621 666 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) 1 042 621 666 1 042 621 666 1 042 621 666
Institucionální podpora výzkumných organizací 5) 769 256 806 769 256 806 769 256 806
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. 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 3 514 000 000 14 000 000 14 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

7 481 364 000 125 000 000 0

v tom: ze státního rozpočtu 619 434 600 125 000 000 0
podíl rozpočtu Evropské unie 6 861 929 400 0 0

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

10 436 000 0 125 000 000

v tom: ze státního rozpočtu 1 565 400 0 125 000 000
podíl prostředků finančních mechanismů 8 870 600 0 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 
celkem

8 234 561 000 2 347 000 000 1 377 000 000

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
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- pokračování z předchozí strany

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

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

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


