
Ministerstvo zemědělství

Organizace:  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Finanční místo: 3290003

rozpočtové funkční zařazení (paragraf) 1062

Schválený rozpočet 2019

celkem

v Kč

 Rozpočet příjmů

 P ř í j m y  OSS   celkem 3 900 000 

 z toho: daňové příjmy 2 600 000 

           příjmy z rozpočtu EU bez společné zeměd. politiky 

 Rozpočet výdajů

 1.  Běžné výdaje OSS  celkem 52 067 605 

v tom:

· platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci 30 039 112 

podsesk. pol. 502 222 944 

platy celkem 29 816 168 

platy zaměstnanců v prac. poměru (pol. 5011) 7 328 156 

platy státních zaměstnanců ve správ. úřadech (pol. 5013) 22 488 012 

· povinné pojistné placené zaměstnavatelem (podsesk.pol. 503)* 10 213 298 

· převod fondu kult. a soc. potřeb (pol. 5342) 596 323 

· účelové a ostatní běžné výdaje 11 218 872 

 2.  Kapitálové výdaje OSS  celkem 5 000 000 
v tom:

·kapitálové výdaje neevidované v EDS/SMVS

· program SMVS 129V020**) 5 000 000 

Ú h r n  výdajů  (1 a 2) 57 067 605 

*)  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb., v platném znění

Vypracoval: Jana Najmanová, tel. 221812884

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Závazné ukazatele

Odbor 11160 - ekonomiky a rozpočtu

Příloha k čj. 703/2019-MZE-11161

V Praze dne  3. ledna 2019

R o z p i s
ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZe

na rok 2019



Ministerstvo zemědělství
Odbor 11160 - ekonomiky a rozpočtu

v Kč počet zaměstnanců

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci 30 039 112

v tom:

platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech
7 328 156 25

platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o 

státní službě
22 488 012 52

ostatní platby za provedenou práci 222 944 

z toho: platy představitelů státní moci  a některých orgánů

Počet zaměstnanců celkem

Usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  ve znění pozdějších předpisů, 

a nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený rozpis může být následně upraven, a to zejména ve vztahu k naplňování závazných ukazatelů 

stanovených pro rok 2019 a podle skutečností vyplývajících z realizovaných organizačních změn v průběhu roku 2019.

Vypracoval: Ing. Flusková, tel. 221813018

Organizace:    Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ukazatel
Schválený rozpočet 2019
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Příloha k čj. 703/2019-MZE-11161

V Praze dne 3. ledna 2019

Rozpis závazného objemu prostředků na platy a ostatní platby 
za provedenou práci (mzdových nákladů) a počty zaměstnanců

na rok 2019

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU


