Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky
Rok 2021, pro rozpočtové období 2021 - 2023

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

v Kč
209 950
6 789 651 580

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom:
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
příjmy z prostředků finančních mechanismů
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

0
209 950
209 950
0
0

Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu
Programy výzkumu

6 789 651 580
0

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)
v tom:
ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem 4)
účelová podpora celkem 4)
podíl prostředků zahraničních programů 3)
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem
v tom:
ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem
v tom:
ze státního rozpočtu
podíl prostředků finančních mechanismů
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
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

52 501 092
17 745 369
1 026 801
51 340 019
0
6 789 651 580
6 789 441 630
6 789 441 630
0
209 950
0
5 043 680 100
1 961 500
1 751 550
209 950
0
0
0

