
 
I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ  
   STÁTNÍHO ROZPOČTU 
 

1. Cíle rozpočtové politiky v roce 2004, rozpočtové priority

Státní rozpočet na rok 2004 vycházel z programového prohlášení tehdejší 
vlády za předsednictví Vladimíra Špidly ze srpna roku 2002, v němž vláda 
formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech 
hospodářského, sociálního a kulturního života společnosti v období do roku 2006. 

 

Na úseku hospodářské politiky je trvale věnována mimořádná pozornost 
oblasti veřejných financí. Jejich postupné ozdravení a konsolidace jsou považovány 
za nezbytnou podmínku pro zajištění udržitelného hospodářského růstu i po vstupu do 
Evropské unie. Pokud jde o výši deficitu veřejných rozpočtů, vytýčila si vláda záměr, 
aby jejich saldo v závěru období, tedy v roce 2006, nepřekročilo hodnotu v rozmezí 
4,9 – 5,4 % hrubého domácího produktu a mělo tendenci k poklesu v dalších letech. 

Vedle nezbytného tlaku na reformu veřejných financí si vláda svým usnesením 
č. 662 ze dne 7. července 2003 vytýčila pro rok 2004 jako další rozpočtovou prioritu 
plnohodnotné začlenění České republiky do Evropské unie. Tento fakt se 
v rozpočtu odrazil především tím, že jsou v něm obsaženy finanční vztahy 
k rozpočtu Evropské unie, a to jednak očekávané příjmy z rozpočtu EU v celkové 
výši 12,7 mld Kč (z toho 10,1 mld Kč představují tzv. kompenzační platby přijímané 
na základě Dohody o přistoupení k EU), na straně výdajů pak odvody peněžních 
prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu EU v celkové výši 
16,9 mld Kč.  

K financování společných programů ČR a EU vyčlenila vláda v rozpočtech 
jednotlivých kapitol celkem 2,2 mld Kč, z toho téměř 1,3 mld Kč se týká financování 
předvstupní spolupráce a necelá 1,0 mld Kč představuje účast prostředků státního 
rozpočtu na financování společných programů po vstupu do EU. Součástí 
rozpočtových výdajů jsou i výdaje související s projekty financovanými z úvěrů 
přijatých podle příslušných zákonů od Evropské investiční banky. Celkový objem 
přesahující 9,9 mld Kč zahrnuje především projekt odstraňování povodňových škod 
z roku 2002, projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů, 
projekt českých dálnic B a některé další.  



 

Prioritou se pro rok 2004 stala rovněž vzdělanostní ekonomika, tedy důraz na 
podporu vzdělání, výzkumu a vývoje, vyjádřený růstem výdajů do těchto oblastí. 
Celkově se výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj zvýšily o 5,3 %, což 
představuje růst o 740 mil. Kč. 

Kromě toho byla i v rozpočtu na rok 2004 věnována značná pozornost 
odstraňování následků škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Vláda 
v rozpočtu na tyto účely vyčlenila částku téměř 1,0 mld Kč (z toho 100 mil. Kč bylo 
určeno na řešení následků povodní z předchozích let) a dalších 720 mil. Kč bylo 
určeno na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a na protipovodňová 
opatření. Další prostředky představovaly úvěry poskytnuté Evropskou investiční 
bankou, když v rámci projektů financovaných z těchto zdrojů připadlo na projekt 
odstraňování povodňových škod  3,6 mld Kč. 

 

 

Státní rozpočet České republiky na rok 2004 byl schválen zákonem č. 457 ze 
dne 3. prosince 2003. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 754,08 mld Kč, výdaje 
částkou 869,05 mld Kč a schodek částkou 114,97 mld Kč.  

 

Současně bylo rozhodnuto, že schodek bude vypořádán těmito financujícími 
položkami: 

a) vydáním státních dluhopisů dle zvl. právního předpisu do výše 103,64 mld Kč, 

b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 1,42 mld Kč, 

c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 9,91 mld Kč.  

 

Vycházeje z predikce makroekonomických indikátorů pro rok 2004, které tvoří 
jedno z podstatných východisek pro odhady rozpočtových čísel jak na straně příjmů, 
tak na straně výdajů, počítal návrh rozpočtu s meziročním přírůstkem hrubého 
domácího produktu o 2,8 %, s prognózou meziroční míry inflace 2,6 % a 
průměrné míry nezaměstnanosti 10,3 %.  
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Ve schváleném rozpočtu byl v porovnání s předchozím rokem patrný 
především růst jeho celkových příjmů, a to o 70,0 mld Kč, tj. o 10,2 %. Růst se 
týkal jak příjmů z daní a poplatků, které měly vzrůst o 36,6 mld Kč (o 9,5 %), a 
pojistného na sociální zabezpečení (o 16,8 mld Kč, tj. o 6,1 %), tak i nedaňových 
a ostatních příjmů, které byly v rozpočtu vyšší o 16,6 mld Kč (o 71,7 %). 

Celkové výdaje proti schválenému rozpočtu na rok 2003 vzrostly o 
73,7 mld Kč (o 9,3 %). Nárůst byl – stejně jako v předchozích letech – ovlivněn 
zejména dalším růstem mandatorních výdajů, jejichž objem proti předchozímu 
roku vzrostl celkem o 9,7 %, z toho objem výdajů sociálních a ostatních zákonem 
předurčených plateb státu o 3,9 %. Z celkového zvýšení těchto výdajů o téměř 
41,0 mld Kč se největší část – 7,4 mld Kč – týká realizace některých státem 
převzatých záruk a nově byl do okruhu mandatorních výdajů zařazen odvod vlastních 
zdrojů ES do rozpočtu EU ve výši 16,9 mld Kč. Podíl mandatorních výdajů na 
celkových výdajích státního rozpočtu činil ve schváleném rozpočtu 53,1 % 
(v předchozím roce to bylo 52,9 %).  

Uvedená dynamika příjmů a výdajů tak byla příčinou dalšího mimořádně 
vysokého schodku rozpočtového hospodaření státu. Zákonem schválený deficit 
rozpočtu 114,97 mld Kč se proti rozpočtu na rok 2003 prohloubil o 3,7 mld Kč 
(o 3,3 %) a představoval 4,6 % v té době predikované výše HDP (stejně jako v roce 
2003). 
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2. Rozhodující změny rozpočtu v průběhu roku
 

V průběhu roku byly zvýšeny celkové výdaje státního rozpočtu 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). Tyto výdaje byly prostřednictvím kapitoly OSFA v průběhu 
hodnoceného období převedeny do ostatních rozpočtových kapitol. 

Celkové zvýšení výdajů tak představovalo 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 jednalo o převod 
prostředků nevyčerpaných v roce 2003. 

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

Kromě toho došlo k přesunu některých dalších výdajů, zahrnutých ve 
schváleném rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, do ostatních kapitol; 
rozsah těchto přesunů činil 37,3 mil. Kč a neznamenal dopad na celkové výdaje ani 
na výši schodku státního rozpočtu. 

 

Rozpočtované výdaje státního rozpočtu tak byly v rozpočtu po změnách 
zvýšeny na 869,75 mld Kč; při nezměněném objemu příjmů se původní schodek, 
schválený Parlamentem, prohloubil o 701 mil. Kč na úroveň 115,67 mld Kč, což 
představuje zvýšení o 0,6 %. 

Pokud jde o financování rozpočtového schodku, zvýšila se o stejnou částku (na 
2,12 mld Kč) položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“. 
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3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

 

Jak již bylo uvedeno, byly příjmy zahrnuté ve schváleném rozpočtu ve srovnání 
s rozpočtem na rok 2003 vyšší o 70,0 mld Kč, tj. o 10,2 %, výdaje byly vyšší o 
73,7 mld Kč, tj. o 9,3 %; rozpočtovaný schodek se prohloubil o 3,7 mld Kč. Ve 
vztahu ke skutečně dosaženým výsledkům za rok 2003 byly rozpočtované příjmy 
vyšší o 54,4 mld Kč, tj. o 7,8 %, výdaje byly vyšší o 60,3 mld Kč, tj. o 7,5 % a 
schodek byl vyšší o 5,9 mld Kč. 

 

Rozpočet počítal na příjmové straně s příjmy z daní a poplatků ve výši 
422,1 mld Kč (v tom inkaso nepřímých daní, tj. daně z přidané hodnoty a spotřebních 
daní, bylo v souhrnu rozpočtováno ve výši 217,6 mld Kč, inkaso daní z příjmů ve výši 
179,8 mld Kč a ostatní daňové příjmy v souhrnu v objemu 24,7 mld Kč). Pojistné na 
sociální zabezpečení bylo v rozpočtu zahrnuto ve výši 292,3 mld Kč a objem 
nedaňových a ostatních příjmů činil 39,7 mld Kč. 

 

V rámci výdajů počítal rozpočet s objemem mandatorních výdajů v souhrnné 
výši 461,7 mld Kč, tj. o téměř 41,0 mld Kč vyšším než v rozpočtu 2003. Prostředky 
na platy zaměstnanců organizačních složek státu vč. pojistného byly rozpočtovány 
v objemu 80,7 mld Kč, dotace podnikatelským subjektům v částce 65,2 mld Kč, 
transfery územním rozpočtům ve výši 107,9 mld Kč (v tom 14,9 mld Kč 
představovaly dávky sociální péče mandatorního charakteru), transfery 
příspěvkovým organizacím v objemu 35,8 mld Kč. Kapitálové výdaje byly 
v rozpočtu zahrnuty ve výši 65,8 mld Kč (vč. kapitálových transferů územním 
rozpočtům 16,0 mld Kč), další výdajové tituly činily v souhrnu cca 67,0 mld Kč. 

 

Po promítnutí úprav provedených v průběhu roku dosáhl objem výdajů 
v rozpočtu po změnách celkem 869,8 mld Kč, objem příjmů se nezměnil, takže 
rozpočtem předpokládaný schodek vzrostl na 115,7 mld Kč.  

 

Stejně jako v předchozích letech, byla i v roce 2004 struktura rozpočtu, zejména 
jeho výdajové strany, ovlivněna postupem reformy územní veřejné správy. Původní 
předpoklad posílení příjmové základny krajů na základě nového rozpočtového určení 
daní se v důsledku nepřijetí novely zákona Poslaneckou sněmovnou nenaplnil a 
potřebné prostředky tak byly krajům i nadále převáděny ze státního rozpočtu. 
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Vzhledem k tomu představovaly i v tomto roce významnou část rozpočtových 
výdajů transfery územním rozpočtům (běžné i kapitálové), které byly stanoveny 
částkou 123,9 mld Kč (téměř o 10,0 mld Kč vyšší než v předchozím roce) a 
rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku dále zvýšeny o 4,5 mld Kč, tj. na 
128,4 mld Kč.  

Ve vztahu k takto upraveným hodnotám je v dalších částech materiálu 
prováděno hodnocení rozpočtových výsledků za rok 2004. 

Ve skutečnosti byly rozhodující druhy příjmů a výdajů státního rozpočtu ve 
srovnání s ukazateli státního rozpočtu stanovenými zákonem a s úpravami 
provedenými v průběhu roku plněny takto:  

Tabulka č. 1 
 v mld Kč 

Skutečnost   Rozpočet 2004 Skutečnost Plnění Rozdíl Index 
S t á t n í  r o z p o č e t  2003 schválený po rozdíl 2004 v % 2004/2003

změnách (3-2) (5:3) (5-3) (5:1) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Příjmy celkem 699,67 754,08 754,08 0,00 769,21 102,0% 15,13 109,9
 v tom: 
     - příjmy z daní a polatků 395,96 422,08 422,08 0,00 424,69 100,6% 2,61 107,3
         - daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH, SD) 198,42 217,60 217,60 0,00 223,18 102,6% 5,58 112,5
         - daně z příjmů (DPPO, DPFO) 172,90 179,80 179,80 0,00 180,71 100,5% 0,91 104,5
         - ostatní daně a poplatky 24,64 24,68 24,68 0,00 20,81 84,3% -3,87 84,5

     - pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zaměstnanosti 272,37 292,32 292,32 0,00 293,30 100,3% 0,98 107,7
         - pojistné na důchodové pojištění  209,58 242,27 242,27 0,00 243,23 100,4% 0,96 116,1

     - nedaňové a ostatní příjmy 31,34 39,68 39,68 0,00 51,21 129,1% 11,53 163,4
         - převody z vlastních fondů 2,75 4,45 x 4,45 161,8

 Výdaje celkem 808,72 869,05 869,75 0,70 862,89 99,2% -6,86 106,7
 v tom: 
    - běžné výdaje  751,78 803,23 802,13 -1,10 796,18 99,3% -5,95 105,9
       z toho: 
       - platy, ost. platby za provedenou práci a povinné pojistné 78,79 80,69 82,24 1,55 80,43 97,8% -1,81 102,1
       - nákupy a související výdaje 97,43 99,92 102,14 2,22 95,38 93,4% -6,76 97,9
       - sociální dávky  305,03 313,11 314,27 1,16 313,26 99,7% -1,01 102,7
             - důchody (bez správ. výdajů) 225,83 232,12 230,91 -1,21 230,90 100,0% -0,01 102,2
       - dotace podnikatelským subjektům 52,04 65,16 52,52 -12,64 49,19 93,7% -3,33 94,5
       - transfery příspěvkovým apod.organ. 33,87 35,85 36,70 0,85 36,15 98,5% -0,55 106,7
       - transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 39,68 41,08 49,78 8,70 46,72 93,9% -3,06 117,7
       - transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 111,20 107,88 111,51 3,63 111,01 99,6% -0,50 99,8
         v tom: - obce         28,56 28,00 28,04 0,04 27,64 98,6% -0,40 96,8
                     - kraje 82,64 79,88 83,45 3,57 83,36 99,9% -0,09 100,9
       - převody vlastním fondům 2,89 1,16 1,19 0,03 17,61 1479,8% 16,42 609,3

     - kapitálové výdaje 56,94 65,82 67,62 1,80 66,71 98,7% -0,91 117,2
       z toho: 
        - transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14,31 16,02 16,91 0,89 16,24 96,0% -0,67 113,5
        - převody vlatním fondům 3,49 0,00 0,00 0,00 12,60 x 12,60 361,0

   Z celkových výdajů : 
       mandatorní výdaje celkem 426,59 461,73 462,50 0,77 453,39 98,0% -9,11 106,3

 Saldo příjmů a výdajů celkem -109,05 -114,97 -115,67 -0,70 -93,68 81,0% 21,99 85,9

 Saldo příjmů z pojistného SZ a výdajů na soc. dávky -32,66 -20,79 -21,95 -1,16 -19,96 90,9% 1,99 61,1
      - saldo důchodů (bez dobrovolného pojistného a bez správních výdajů) -16,25 10,15 11,36 1,21 12,33 108,5% 0,97 x 

 

Skutečné příjmy státního rozpočtu dosáhly výše 769,2 mld Kč a byly tak 
o 15,1 mld Kč, tj. o 2,0 % vyšší než zákonem schválený rozpočet. Proti roku 2003 
celkové příjmy státního rozpočtu vzrostly o 69,5 mld Kč, tj. o 9,9 %, takže 
rozpočtem uvažovaného růstu bylo dosaženo. 
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Příjmy z daní a poplatků byly proti předpokladům rozpočtu vyšší v souhrnu 
o 2,6 mld Kč, když vysoké plnění (na 105,2 %) vykázala především daň z přidané 
hodnoty, která převýšila rozpočtované hodnoty téměř o 7,0 mld Kč; na daních z 
příjmů získal státní rozpočet více o 0,9 mld Kč (překročení se týká daně z příjmů 
právnických osob, daň z příjmů fyzických osob odpovídá rozpočtu).  

Další významná příjmová položka - spotřební daně – byla proti rozpočtu 
naopak o 1,4 mld Kč nižší a zaostaly rovněž ostatní daňové příjmy, zejména 
v důsledku nesplnění rozpočtu majetkových daní (celkem o 3,9 mld Kč).    

Proti skutečnosti dosažené za rok 2003 bylo celkové inkaso daňových příjmů 
vyšší o 28,7 mld Kč, tj. o 7,3 %, což je zhruba na úrovni předchozího roku, kdy 
meziroční růst činil 26,4 mld Kč, tj. 7,2 %. Růst byl zaznamenán u všech 
rozhodujících druhů daní, z nichž nejvíce vzrostla DPH (o 14,7 mld Kč) a spotřební 
daně (o 10,0 mld Kč). Vzhledem k novým podmínkám proclívání zboží po vstupu do 
EU klesl výnos příjmů ze cla proti předchozímu roku o 5,3 mld Kč.  

 

Na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti, 
rozpočtovaném ve výši 292,3 mld Kč, bylo ve skutečnosti vybráno 293,3 mld Kč, tj. 
zhruba o 1,0 mld Kč více než předpokládal rozpočet a proti roku 2003 tyto příjmy 
vzrostly o 20,9 mld Kč, tj. o 7,7 % (v roce 2003 nebyl rozpočet naplněn o 3,2 mld Kč, 
tj. o 1,1 % při meziročním růstu o 13,9 mld Kč, tj. o 5,4 %). 

 

Nedaňové a ostatní příjmy státního rozpočtu dosáhly výše 51,2 mld Kč a proti 
rozpočtu byly vyšší o 11,5 mld Kč, tj. o více než 29 %. Toto vysoké plnění souvisí 
jednak se zapojením prostředků  z vlastních fondů do příjmů jednotlivých kapitol, 
který nebyl původně rozpočtován a který ve skutečnosti dosáhl 4,5 mld Kč, jednak 
s některými dalšími výrazně v nižších objemech rozpočtovanými příjmy (zejména 
příjmy z úroků, kde proti rozpočtu 1,7 mld Kč byly skutečné příjmy vyšší o 2,3 mld 
Kč, dotace ze zahraničí byly vyšší o 1,4 mld Kč, apod.). Tyto příjmy byly o 19,9 mld 
Kč vyšší než v roce 2003, přičemž více než polovinu této částky (10,5 mld Kč) 
představuje kompenzační platba z rozpočtu Evropské unie a 5,0 mld Kč plnění ze 
státní záruky související s kauzou IPB. Z vlastních fondů čerpaly kapitoly o 1,7 mld 
Kč více než v roce 2003. 
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Celkové výdaje byly čerpány ve výši 862,9 mld Kč a proti rozpočtu, 
zahrnujícímu výše uvedené úpravy v průběhu roku, byly nižší o 6,9 mld Kč, tj. o 
0,8 % (proti schválenému rozpočtu byly nižší o 6,2 mld Kč, tj. o 0,7 %). Na úsporách 
ve vztahu k upravenému rozpočtu se podílejí jak výdaje běžné, tak výdaje kapitálové 
a úspory jsou rozloženy mezi jednotlivé výdajové položky. Proti předchozímu roku 
výdaje vzrostly o 54,2 mld Kč, tj. o 6,7 %, což je menší meziroční růst než v roce 
2003 (kdy činil 58,0 mld Kč, tj. 7,7 %). 

Největší objem rozpočtových prostředků (36,3 % všech výdajů) byl 
vynaložen v sociální oblasti; výdaje na sociální dávky dosáhly celkové výše 
313,3 mld Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu  a proti předchozímu roku vzrostly o 
8,2 mld Kč, tj. o 2,7 %. Z toho největší část 230,9 mld Kč,  tvořily výdaje na 
důchody, které  byly čerpány v rozpočtované výši a meziročně vzrostly o 2,2 %. 
Čerpání ostatních sociálních dávek zůstalo mírně pod úrovní upraveného rozpočtu. 

Kromě toho se ve zvýšení běžných výdajů proti předchozímu roku (celkem o 
44,4 mld Kč) odrazil především odvod vlastních zdrojů do rozpočtu EU, provedený 
ve výši 16,1 mld Kč. Vyšší transfery státním fondům (o 6,5 mld Kč) souvisejí 
zejména s nově poskytnutou dotací Státnímu fondu dopravní infrastruktury 
(2,8 mld Kč) a je zde zahrnut rovněž přesun prostředků na financování Společné 
zemědělské politiky z kapitoly Ministerstvo zemědělství do Státního zemědělského 
intervenčního fondu, který je příjemcem většiny těchto prostředků. 

Skutečná výše výdajů byla výrazně ovlivněna uskutečněnými převody 
nedočerpaných prostředků do rezervního fondu, vyplývajícími z novelizovaného 
znění § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (novelizován zákonem 
č. 482/2004 Sb.). Novela umožnila organizačním složkám státu prakticky bez 
omezení převod úspor výdajů, tj. rozdílu mezi rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji, 
do rezervních fondů. Výše převedených prostředků v hodnoceném roce tak dosáhla 
celkem (v neinvestiční i investiční části rozpočtu) 29,0 mld Kč; v předchozích třech 
letech, kdy byl převod úspor ve výdajích limitován, byly tyto převody výrazně nižší, 
tj. 3,5 mld Kč, 3,3 mld Kč a 5,2 mld Kč. 

Čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši 66,7 mld Kč zaostalo za 
upraveným rozpočtem o 0,9 mld Kč, avšak ve srovnání s minulým rokem bylo o 
9,8 mld Kč vyšší (vliv především výše zmíněných převodů do vlastních fondů).   
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Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu se snížil 
z 52,75 % vykázaných za rok 2003 na 52,52 % v roce 2004. Podíl celkových 
rozpočtových výdajů na hrubém domácím produktu v běžných cenách dosáhl 
31,4 %, zatímco v předchozím roce to bylo 31,7 %. 

 

Celkově skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2004 schodkem 
93,7 mld Kč. Jeho podíl na HDP představuje 3,4 % a je o 0,9 procentního bodu nižší 
než v roce 2003. 

Výsledný schodek je o 15,4 mld Kč (o 14,1 %) nižší než v roce 2003 a o  
22,0 mld Kč (o 19,0 %) nižší než schodek, s nímž počítal upravený rozpočet; na 
jeho snížení se podílí vyšší inkaso rozpočtových příjmů ve výši 15,1 mld Kč a nižší 
čerpání výdajů v rozsahu 6,9 mld Kč. Proti výši předpokládané zákonem 
č. 457/2003 Sb. je schodek nižší o 21,3 mld Kč. 

 

Na základě oprávnění k vydání státních dluhopisů podle zvláštního právního 
předpisu, uvedeného v § 1 odst. 1/a) zákona č. 457/2003 Sb., 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 103,6 mld Kč. Pro krytí výsledného schodku 
rozpočtového hospodaření za rok 2004 však bude z uvedeného objemu využito 
pouze cca 87,1 mld Kč, což je o 16,5 mld Kč méně než stanovil zákon. 

 

Podrobnější vyhodnocení jednotlivých příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 
2004 je provedeno v dalších částech zprávy.  
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