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k čj. MF - 35023/2020/2301-4

2021 v Kč

Souhrnné ukazatele 
3 683 288 284
6 168 531 629

Specifické ukazatele - příjmy 
38 000 000

798 137 093
v tom: 713 988 453

84 148 640
2 847 151 191

v tom: 10 651 191
0

2 836 500 000

Specifické ukazatele - výdaje 
0
0

6 166 875 629
v tom: 780 375 672

5 386 499 957
0
0
0

1 656 000

Průřezové ukazatele 
3 169 640 415
1 071 338 458

63 212 621
610 672 301

2 549 958 762
0
0
0
0

14 499 787

v tom: 3 848 596
10 651 191

0

v tom: 0
0

280 601 325

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

ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie

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

ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 
lk

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

Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Zahraniční rozvojová spolupráce
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 
ě iNedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy

sociální dávky
výdaje na činnost celní správy

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových

pojistné na důchodové pojištění

Ukazatele OSS 3120003 Generální ředitelství cel

Příjmy celkem
Výdaje celkem

Daňové příjmy1)

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
ě i
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