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U S N E S E N Í  

Poslanecké sněmovny 
ze       schůze              2005 

k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 

 

Poslanecká sněmovna 

 

I.         s c h v a l u j e 

státní závěrečný účet České republiky za rok 2004, který vykazuje příjmy 
769 207 443 tis. Kč, výdaje  862 891 674 tis. Kč  a  celkový  schodek 93 684 231  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 2004, které vykázalo příjmy 308 865 628 tis. Kč, výdaje 317 805 234 tis.Kč 
a schodek  8 939 606 tis. Kč,  

2. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2004 ve výši 
132 525 797 tis. Kč a stav státních finančních pasív České republiky ve výši 
592 900 385 tis.Kč, 

3. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2004 podle údajů uvedených 
v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, 

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; 

 



I I I.    s o u h l a s í 

  s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2004 financujícími 

položkami takto: 

-  vydanými státními dluhopisy                ve výši  87 060 966 tis.Kč 
-  přijatými dlouhodobými úvěry                ve výši    6 905 624 tis.Kč 
-  změnou stavů na účtech státních finančních aktiv – zvýšením           o           282 359 tis.Kč. 
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Zdůvodnění vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny 

 
K úhradě schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2004 
(bod III) 

 

Státní rozpočet České republiky na rok 2004 byl schválen zákonem č. 457 ze 
dne 3. prosince 2003. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 754,1 mld Kč, výdaje 
částkou 869,1 mld Kč a schodek částkou cca 115,0 mld Kč.  

V průběhu roku byl schválený rozpočet ovlivněn změnami provedenými na jeho 
výdajové straně na základě dřívějších rozhodnutí. Zákonem schválené výdaje státního 
rozpočtu byly zvýšeny o některé výdaje vyplývající z dříve schválených zákonů. Šlo 
o výdaje na řešení důsledků kosovské krize ve výši 49 mil. Kč, výdaje na víceúčelové 
haly související s pořádáním mistrovství světa v ledním hokeji 2004 v objemu 63 mil. 
Kč, dále o výdaje na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné 
správy (zvýšení v kapitole Ministerstvo vnitra o 239 mil. Kč) a o výdaje na sociální 
dávky a na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální 
Armády České republiky a ozbrojených sil České republiky (zvýšení v kapitole 
Ministerstvo obrany o 350 mil. Kč). Celkové zvýšení výdajů z tohoto titulu 
představuje 701 mil. Kč a bylo provedeno na základě zmocnění daných ministru 
financí přímo v zákoně o státním rozpočtu na rok 2004 nebo v předchozích zákonech 
přijatých v souvislosti s rozhodnutími o zahrnutí uvedených výdajů do státního 
rozpočtu; vesměs se jedná o převod prostředků nevyčerpaných v roce 2003. 

Ve všech zákonech přitom bylo stanoveno, že o výši převedených prostředků se 
zvyšují celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, resp. že o takto získané 
prostředky lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém roce, ve 
kterém budou použity. 

 Rozpočtované výdaje státního rozpočtu tak byly v rozpočtu po změnách 
zvýšeny na 869,8 mld Kč; při nezměněném objemu příjmů se původní schodek, 
schválený Parlamentem, prohloubil o 0,7 mld Kč na úroveň 115,7 mld Kč, což 
představuje zvýšení o 0,6 %. 

Ve skutečnosti skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2004 schodkem 
93,7 mld Kč. Výsledný schodek je o 22,0 mld Kč nižší než schodek, s nímž počítal 
upravený rozpočet; proti výši předpokládané zákonem č. 457/2003 Sb. je nižší 
o 21,3 mld Kč. 

 



Zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, 
stanovil v § 1 odst.1 vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2004 těmito 
financujícími položkami: 

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše  
    103 641 129 000 Kč, 
b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 1 418 871 000 Kč, 
c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 9 910 000 000 Kč. 

Na základě oprávnění k vydání státních dluhopisů podle tohoto ustanovení byl 
zákonem č. 313/2004 Sb. ze dne 29. dubna 2004 stanoven rozsah státního 
dluhopisového programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu 
České republiky na rok 2004 v maximální výši 103 641 120 000 Kč.  

Návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2004, uvedený 
v bodě III. tohoto usnesení, vychází z výše cit. ustanovení zákona č. 457/2003 Sb. a 
z úprav provedených v průběhu roku. V jednotlivých zákonech, jimiž 
bylo rozhodnuto o zvýšení výdajů státního rozpočtu, byl stanoven rovněž způsob 
jejich krytí. 

Vývoj rozpočtového hospodaření a změny, k nimž v rozpočtu došlo, ovlivnily 
strukturu zdrojů krytí výsledného schodku státního rozpočtu. Proti zákonu 
č. 457/2003 Sb. je ve skutečnosti účast všech zdrojů jeho financování 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 87,1 mld Kč, tj. o 16,6 mld Kč nižší než bylo rozpočtováno. 

Snížil se rovněž podíl úvěrového financování ze zahraničí,  který vyplývá 
z nižšího skutečného využití dlouhodobých úvěrů od EIB k financování jednotlivých 
projektů. Z takto získaných prostředků se navrhuje použít ke krytí schodku státního 
rozpočtu částka 6,9 mld Kč, tj. méně o 3,0 mld Kč.  

Zákonem předpokládaná účast prostředků získaných změnou stavů na účtech 
státních finančních aktiv nebude ve skutečnosti využita, finanční krytí výsledného 
rozpočtového schodku z tohoto titulu je záporné ve výši cca 282 mil. Kč. Celkové 
zlepšení proti schválenému rozpočtu o 1 701 mil. Kč bylo způsobeno jednak 
zlepšením salda příjmů a výdajů kapitoly Operace státních finančních aktiv 
o 1 473 mil. Kč, jednak o 228 mil. Kč nižšími realizovanými transfery výdajů z této 
kapitoly do jiných rozpočtových kapitol (bez transferů krytých prostředky získanými 
z úvěrů od EIB). 
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