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Souhrnné ukazatele
P íjmy celkem
Výdaje celkem

10 988 347 500
742 029 711

Specifické ukazatele - p íjmy
Da ové p íjmy 5)
Neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem
v tom:
p íjmy z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem
ostatní neda ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté transfery celkem

17 815 000
10 970 532 500
24 165 500
10 946 367 000

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpe ení pln ní úkol eského telekomunika ního ú adu
v tom:
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - isté náklady
ostatní výdaje na zabezpe ení pln ní úkol

eského telekomunika ního ú adu

742 029 711
110 000 000
58 000 000
574 029 711

Pr ezové ukazatele
Platy zam stnanc a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zam stnavatelem 1)
P evod fondu kulturních a sociálních pot eb
Platy zam stnanc v pracovním pom ru
Platy státních ú edník
Zajišt ní p ípravy na krizové situace podle zákona . 240/2000 Sb.
Výdaje spolufinancované zcela nebo áste n z rozpo tu Evropské unie bez spole né zem d lské politiky celkem
v tom:
ze státního rozpo tu
podíl rozpo tu Evropské unie
Výdaje vedené v informa ním systému programového financování EDS/SMVS celkem
1) povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
5) bez p íjm z povinného pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, bez p íjm z pojistného na úrazové pojišt ní

pokra ování na další stran

218 359 082
74 108 298
2 112 592
211 259 112
0
80 000
28 430 000
4 264 500
24 165 500
52 179 518

