
Příloha č. 1

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 403 175
Výdaje celkem 5 834 885

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1) 2) 350 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3) 53 175

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 3 175

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4) 50 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 5 834 885
v tom: transformační spolupráce 50 000

humanitární pomoc 73 000

příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 1 555 000

podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 15 000
zahraniční vysílání rozhlasu 30 000
vrcholné návštěvy 0

bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0

prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších 
mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

0

provinční rekonstrukční tým - Afghánistán 50 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 4 061 885

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 640 627

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5) 217 814

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 351
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 635 110
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků 

zahraničních programů 6) 0

v tom: ze státního rozpočtu celkem 0

v tom: institucionální podpora celkem 7) 0

účelová podpora celkem 7) 0

podíl prostředků zahraničních programů 6) 0

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 8) 0

Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 8) 0

Zahraniční rozvojová spolupráce 520 639
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 500

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 3 736

v tom: ze státního rozpočtu 561
podíl rozpočtu Evropské unie 3 175

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 150 500
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kap. OSFA)
3) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy (týká se pouze kap. OSFA)
4) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění …….. tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění …….. tis. Kč

   (týká se pouze kap. MPSV)
5) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

7) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

   a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

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

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí


