
Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví 
Pro rozpočtové období 2023 - 2025 

pokračování na další straně

v Kč2023 2024 2025

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 577 439 677 1 080 000 000 1 080 000 000
Výdaje celkem 15 592 522 966 11 050 282 484 11 425 432 806

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 547 439 677 1 050 000 000 1 050 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 

celkem
4 489 045 340 0 0

příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 394 337 0 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu 2 543 612 582 2 446 728 527 2 461 728 527
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 651 840 0 0

ostatní výdaje na státní správu 2 542 960 742 2 446 728 527 2 461 728 527
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 826 098 640 1 826 098 640 1 826 098 640
Lůžková péče 2 548 462 998 2 278 462 998 3 273 462 998
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 2 403 880 096 3 393 572 094 2 768 722 416
Zdravotnické programy 5 422 548 425 257 500 000 247 500 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví 847 920 225 847 920 225 847 920 225

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 639 991 801 1 590 783 661 1 590 783 661
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) 544 373 791 537 361 211 537 361 211
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 31 809 299 31 419 847 31 419 847
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 332 414 629 301 442 809 301 442 809
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 261 686 491 1 253 365 851 1 253 365 851
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z 
prostředků zahraničních programů 3)

1 826 098 640 1 826 098 640 1 826 098 640

v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 826 098 640 1 826 098 640 1 826 098 640
v tom: institucionální podpora celkem 4) 783 476 974 783 476 974 783 476 974

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. 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 1 014 000 000 2 014 000 000 1 389 150 322
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné 
zemědělské politiky celkem

5 312 486 746 0 0

v tom: ze státního rozpočtu 823 441 406 0 0
podíl rozpočtu Evropské unie 4 489 045 340 0 0

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

9 952 931 125 000 000 125 000 000

v tom: ze státního rozpočtu 1 558 594 125 000 000 125 000 000
podíl prostředků finančních mechanismů 8 394 337 0 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 
celkem

7 548 421 927 2 377 000 000 3 377 000 000

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



Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví 
Pro rozpočtové období 2023 - 2025 

- 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


