
I.  Závěrečné účty státních fondů 
 
1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů 
 
 Hospodaření státních fondů za rok 2009 skončilo přebytkem 6,7 mld. Kč. Rozsah 

činnosti státních fondů byl ovlivněn celkovým propadem ekonomiky, provázeným mnoha 

nepříznivými dopady, tlumícími výraznou růstovou tendenci z předchozích let. Celkovou 

výši dosaženého výsledného přebytku státních fondů ovlivnilo zejména kladné saldo 

příjmů a výdajů Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na překročení rozpočtu 

příjmů SFŽP o 13,8 mld. Kč se podílely příjmy z poplatků za znečišťování životního 

prostředí (cca 2 mld. Kč), pokuty a postihy, splátky z poskytnutých půjček ve výši 

393,1 mil.Kč a dotací ze státního rozpočtu na technickou asistenci programů EU ve výši 

147,7 mil.Kč. Finanční prostředky ve výši cca 13 mld. Kč získal fond z prodeje emisních 

kreditů, přičemž tyto prostředky vyčlenil pro financování programu Zelená úsporám. 

Z výdajů SFŽP tvořily převážnou část výdaje na smluvní akce (včetně programu 

Zelená úsporám), zaměřené například na podporu aktivit v oblasti ochrany vod. 

 
Tabulka č. 1 v mil.Kč

Rozpočet
2009

Skutečnost 
2009

%
plnění

PŘÍJMY
Daňové příjmy 18 366,8 16 727,3 91,1
Nedaňové příjmy 81 123,3 84 963,4 104,7
Kapitálové příjmy 1,4 x
Přijaté transfery 150,0 150,0 100,0
Přijaté dotace 51 624,0 39 009,2 75,6
z toho: ze státního rozpočtu 51 575,0 38 856,0 75,3
             ze státních fondů 49,0 5,5 11,2
P ř í j m y  státních fondů   c e l k e m 151 264,1 140 851,3 93,1
VÝDAJE
Běžné výdaje 73 622,9 59 800,7 81,2
Kapitálové výdaje 82 904,9 70 381,3 84,9
Ostatní výdaje 7 047,1 3 992,7 56,7
V ý d a j e  státních fondů  c e l k e m 163 574,9 134 174,7 82,0
Saldo příjmů a výdajů státních fondů -12 310,8 6 676,6 x
Financování státních fondů 12 310,8 -6 676,6 x
v tom: změna stavů na bankovních účtech 12 101,9 -7 049,5 x
          změna stavu bankovních úvěrů 259,1 422,9 x
          změna stavů nebankovních půjček -50,0 -50,0 x  
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 U Státního zemědělského intervenčního fondu došlo k nižšímu čerpání dotací ze 

státního rozpočtu, určených na financování programu rozvoje venkova a financování 

organizace trhu o téměř 12,8 mld. Kč, což představuje 75,3 % upraveného rozpočtu. 

Běžné výdaje fondu, uskutečněné v roce 2009 na 74,3 % a současně kapitálové výdaje 

realizované na 67,7 %, představovaly celkově snížení čerpání výdajů proti upravenému 

rozpočtu o 15 mld. Kč. V položce správních výdajů na Program rozvoje venkova bylo 

dosaženo plnění na 88 %. 

 Rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení byl v roce 2009 zaměřen na pomoc při 

odstraňování následků povodní roku 2009 a na program výstavby sociálních nájemních 

bytů. Příjmy byly překročeny o 8,4 % (o 114,9 mil.Kč) v důsledku vyššího objemu splátek 

z poskytnutých úvěrů. Výdaje byly splněny na 71,4 %, což představuje proti upravenému 

rozpočtu snížení o 875 mil.Kč a bylo ovlivněno způsobem čerpání jednotlivých podpor 

poskytnutých Fondem. Finanční prostředky v rámci program PANEL / NOVÝ PANEL 

lze čerpat po dobu 3 let. 

 Celkové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2009 dosáhly 82,7 mld. 

Kč, což představuje plnění na 87,6 %. Na výpadku daňových příjmů ve výši 2,1 mld.Kč se 

podílely příjmy ze silniční daně (plnění na 73,9 %) a příjmy ze spotřební daně 

z minerálních olejů(plnění na 91,5 %). Pouze u poplatků za užívání dálnic a rychlostních 

komunikací byl rozpočet překročen o 299,7 tis.Kč a plnění představovalo 111,5 %, stejně 

jako příjmy z mýtného překročily rozpočet o 1 040,1 mil.Kč. Běžné výdaje SFDI byly 

splněny na 98,3 % a kapitálové na 86,4 %. Celkové snížení proti upravenému rozpočtu 

o 13,4 mld. Kč se týkalo výdajů ve prospěch rozvoje výstavby, údržby a modernizace 

silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. 

 Rada Státního fondu kultury, která rozhoduje o poskytování finančních prostředků na 

kulturní projekty nebyla opět zvolena, proto Fond nemohl zajišťovat hlavní předmět své 

činnosti, tj. poskytovat finanční prostředky na kulturní projekty. Fond neobdržel dotaci ze 

státního rozpočtu ani nečerpal prostředky z fondů EU. Velkou část příjmů tak tvořily 

příjmy z pronájmu nemovitostí a pozemků a představovaly 89,7 % z celkových příjmů. 

Výdaje Státního fondu kultury byly splněny na 90 %, z nichž nejvíce bylo vynaloženo na 

činnosti spojené s údržbou, správou, provozováním, opravou, rekonstrukcemi a 

technickým zhodnocováním nemovitostí. Tyto výdaje činily 27,1 mil. Kč, zbývajících 

265 tis.Kč představují výdaje na služby a správu majetkových autorských práv. 
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 Obdobně jako Státní fond kultury, tak i Státní fond pro podporu a rozvoj 

kinematografie neobdržel dotaci ze státního rozpočtu a ani nečerpal prostředky z fondů 

EU. Překročení celkových příjmů proti rozpočtu o 107,1 mil.Kč ovlivnily vyšší příjmy 

z obchodování s filmy Fondu. Vysoké překročení rozpočtovaných výdajů o 143,4 mil. Kč 

(tj. čerpání na 251 %) bylo způsobeno vyšším objemem vyplacených podpor např. na 

tvorbu, výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl a na modernizaci 

technického rozvoje. 

 
Tabulka č. 2 v mil.Kč

Stav k
1. 1. 2009

Stav k
31. 12. 2009

Změna za
 rok 2009

Peněžní prostředky na účtech u bank 26 748,7 33 798,2 7 049,5
Závazky z přijatých bankovních úvěrů 52,9 475,8 422,9
Dlouhodobé nebankovní půjčky 688,2 638,2 -50,0
Věřitelská pozice z financování státních fondů 26 007,6 32 684,2 6 676,6
z toho: vůči bankám 26 695,8 33 322,4 6 626,6  
 

 Stav čisté věřitelské pozice z financování státních fondů se za rok 2009 zvýšil 

o cca 6,7 mld. Kč, což bylo v převážné míře ovlivněno depozitními bankovními 

operacemi, tj. nárůstem stavu peněžních prostředků státních fondů na bankovních účtech 

v rozsahu 7 mld.Kč. 

Státní zemědělský intervenční fond využil v roce 2009 čerpání revolvingového 

kontokorentního úvěru na financování intervenčních nákupů zemědělských komodit 

(obilovin, sušeného mléka a másla) v úhrnné výši 863,6 mil. Kč. Naproti tomu Fond 

uhradil předchozí úvěr na intervenční nákupy v částce 52,7 mil. Kč a rovněž rozhodující 

část závazku z návratné bezúročné půjčky od PGRLF (387,9 mil. Kč). Závazky Státního 

fondu životního prostředí z dlouhodobé nebankovní půjčky od MUFIS, a.s. na financování 

akcí pro ochranu a zlepšování životního prostředí jsou průběžně spláceny a v roce 2009 

byla uhrazena část jistiny ve výši 50 mil. Kč i vyúčtované roční úroky.  

Audit účetních závěrek za rok 2009 se týkal všech šesti státních fondů. Podle došlých 

zpráv o provedení tohoto auditu byly účetní závěrky státních fondů schváleny příslušným 

auditorem bez výhrady. 

 
 


