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Vládní návrh 
U S N E S E N Í 

Poslanecké sněmovny 
 

 z      schůze           2006 

 
k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 

 
 

 
Poslanecká sněmovna 

 

I.         s c h v a l u j e 

státní závěrečný účet České republiky za rok 2005, který vykazuje příjmy 
866 460 149 tis. Kč, výdaje  922 798 001 tis. Kč  a  celkový  schodek 56 337 852 tis. 
Kč  

(dle údajů o zůstatcích na účtech státního rozpočtu vedených Českou národní 
bankou); 

 

I I.       b e r e  n a  v ě d o m í 

1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků 
v České republice za rok 2005, které vykázalo příjmy 334 705 709 tis. Kč, výdaje 
326 906 689 tis. Kč a saldo  7 799 020 tis. Kč,  

2. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2005 ve výši 
117 054 351 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 
691 175 764  tis. Kč, 

3. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2005 podle údajů 
uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, 
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4. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu 
státního závěrečného účtu, 

5. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F 
návrhu státního závěrečného účtu; 

6. roční účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky 
k 31.12.2005, výroční zprávu za rok 2005 a zprávu o činnosti Fondu národního 
majetku České republiky od roku 1991 do 30. června 2005; 

 

I I I.      s o u h l a s í 

s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2005 
financujícími položkami takto: 

-  vydanými státními dluhopisy    ve výši  46 633 791 tis. Kč 
-  přijatými dlouhodobými úvěry    ve výši    9 076 843 tis. Kč 
-  změnou stavů na účtech státních finančních aktiv – snížením o         627 218 tis. Kč. 
 
 



  
 

 
Zdůvodnění vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny 

 
K bodu III - úhrada schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2005  

 
Státní rozpočet České republiky na rok 2005 byl schválen zákonem č. 675 ze 

dne 15. prosince 2004. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 824,8 mld. Kč, výdaje 
částkou 908,4 mld. Kč a schodek částkou 83,6 mld. Kč.  

 
Dne 3. ledna 2005 nabyl účinnost zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým fondům, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony. Časový nesoulad projednání zákona o státním rozpočtu a zákona o 
rozpočtovém určení daní znamenal ve svém důsledku snížení daňových příjmů 
státního rozpočtu o 19,9 mld. Kč a jejich převedení do příjmů rozpočtů krajů. Aby se 
eliminoval dopad této změny na saldo státního rozpočtu byly příslušné prostředky 
vázány ve výdajích kapitoly VPS. 

 
K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu (m.j. i 

mandatorních výdajů, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující), 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová 
pravidla) a v souladu s usn. vlády č. 907/2004 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 
2005, případně na základě usnesení rozpočtového výboru PSP byla přijata rozpočtová 
opatření. Rozpočtová opatření se týkala uvolňování prostředků z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa do rozpočtů příslušných kapitol, přesunů mezi jednotlivými 
kapitolami a přesunů mezi výdaji v rámci příslušné kapitoly. Další opatření se týkala 
uvolňování prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv a Státní dluh do 
jednotlivých kapitol. K celkovému zvýšení výdajů však nedošlo a dopad do salda 
státního rozpočtu byl nulový. 

 
Ve skutečnosti skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2005 schodkem 

56,3 mld. Kč. Výsledný schodek je o 27,3 mld. Kč nižší než schodek, schválený 
zákonem č. 675/2004 Sb. 
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Zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, 
stanovil v § 1 odst.1 vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2005 těmito 
financujícími položkami: 

 

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního zákona do výše  
    72 551 390 000 Kč, 

b) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 11 782 675 000 Kč, 
c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to  
    zvýšením o 749 065 000 Kč, 
 
Na základě oprávnění k vydání státních dluhopisů podle tohoto ustanovení byl 

zákonem č. 287/2005 Sb. ze dne 16. června 2005 stanoven rozsah státního 
dluhopisového programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu 
České republiky na rok 2005 v maximální výši 72 551 390 000 Kč.  

 
Návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2005, uvedený 

v bodě III. tohoto usnesení, vychází z výše cit. ustanovení zákona č. 675/2004 Sb. a 
z úprav provedených v průběhu roku.  

 
Vývoj rozpočtového hospodaření a změny, k nimž v rozpočtu došlo, ovlivnily 

strukturu zdrojů krytí výsledného schodku státního rozpočtu. Proti zákonu 
č. 675/2004 Sb. byla ve skutečnosti účast všech zdrojů jeho financování, s výjimkou 
užití prostředků na depozitních účtech státních finančních aktiv, nižší.  

 
Nižší potřeba prostředků získaných emisí státních dluhopisů je odrazem 

především lepšího rozpočtového hospodaření a tudíž nižšího výsledného schodku než 
předpokládal schválený rozpočet. Využití dluhopisových zdrojů ke krytí schodku je 
tak navrhováno ve výši 46,6 mld. Kč, tj. o 25,9 mld. Kč nižší než bylo rozpočtováno. 

 
Snížil se rovněž podíl úvěrového financování ze zahraničí, který vyplynul 

z nižšího skutečného využití dlouhodobých úvěrů od EIB k financování jednotlivých 
projektů, resp. ze současného zapojení prostředků získaných od EIB již v roce 2004. 
Z těchto získaných prostředků se navrhuje použít ke krytí schodku státního rozpočtu 
částka 9,1 mld. Kč, tj. méně o 2,7 mld. Kč.  
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U změny stavu na účtech státních finančních aktiv k zákonem 
předpokládanému zvýšení (a tím k zápornému krytí ve výši 749 mil. Kč z tohoto 
titulu) ve skutečnosti nedošlo. Finanční krytí výsledného rozpočtového schodku 
z uvedeného titulu je naopak kladné ve výši cca 627 mil. Kč. Rozdíl je způsoben 
nepředpokládaným krytím části transferovaných výdajů na infrastrukturální projekty 
z prostředků na účtech SFA namísto z úvěrů od EIB. Šlo fakticky o financování 
z prostředků od EIB převedených na příslušné účty SFA v roce 2004. 

 

K bodu II/6 

 

V předkládaném materiálu je nově zařazena roční účetní závěrka a výroční 
zpráva Fondu národního majetku České republiky, tak jak ukládá § 8 zákona 
č. 178/2005 Sb., podle kterého má vláda předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech jako samostatnou přílohu ke státnímu závěrečnému 
účtu. Současně na základě požadavku Poslanecké sněmovny (usnesení PS č. 2346 ze 
17. března 2006) předkládaný materiál obsahuje zprávu o činnosti Fondu národního 
majetku České republiky od roku 1991 do 30. června 2005. 
 


