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Vládní návrh 

U S N E S E N Í 

Poslanecké sněmovny 
 

 z        schůze              2010 

 
k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 

 
 

 
Poslanecká sněmovna 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í 

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2009, který vykazuje příjmy 

974 614 683 tis. Kč, výdaje 1 167 009 050 tis. Kč a celkový schodek 192 394 368 tis. 

Kč 

(podle údajů o zůstatcích na účtech státního rozpočtu vedených Českou národní 

bankou), 

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, 

dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice 

za rok 2009, které vykázalo  příjmy 396 633 141 tis. Kč, výdaje 422 576 095 tis. Kč a 

schodek  25 942 954 tis. Kč, 

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2009 ve výši 

290 001 810 tis. Kč a stav státních finančních pasív České republiky ve výši 

1 230 473 772  tis. Kč včetně závazků z titulu nesplacené části upsaného kapitálu ve 

výši 52 230 234 tis. Kč, 

4. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2009 podle údajů 

uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu, 

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního 

závěrečného účtu, 
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6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F 

návrhu státního závěrečného účtu, 

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na 

zvláštních účtech za rok 2009 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

národního majetku), uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu 

České republiky za rok 2009; 

 

II. s o u h l a s í 

 

s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 

financujícími položkami takto: 

- vydanými státními dluhopisy                                          ve výši 185 844 199 tis. Kč 

- přijatými dlouhodobými úvěry                                         ve výši 11 918 452 tis. Kč 

- změnou stavů na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o    5 368 283 tis. Kč 
 



  
 

 

Zdůvodnění vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny 

 

K bodu II. - úhrada schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2008  

 

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 byl schválen zákonem č. 475 

ze dne 10. prosince 2008. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 1 114,0 mld. Kč, 

výdaje částkou 1 152,1 mld. Kč a schodek částkou 38,1 mld. Kč. V průběhu listopadu 

2009 byl schválen zákon č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon o státním rozpočtu 

na rok 2009. Došlo tak k navýšení schváleného rozpočtu výdajů o 14,1 mld. Kč na 

1 166,2 mld. Kč. Schodek schváleného rozpočtu tak nakonec činil 52,2 mld. Kč. 

V průběhu roku 2009 došlo ke změnám schváleného rozpočtu. Rozpočet příjmů 

státního rozpočtu v průběhu roku vzrostl o 17,8 mld. Kč na 1 131,8 mld. Kč a 

rozpočet výdajů o 18,4 mld. Kč na 1 184,6 mld. Kč. Došlo tedy i ke změně 

rozpočtovaného schodku státního rozpočtu z 52,2 mld. Kč na 52,8 mld. Kč. Došlo 

např. k navýšení příjmů a výdajů o 3,6 mld. Kč na základě usnesení vlády 

č. 122/2009, č. 457/2009 a č. 1626/2008, kterými se změnila účelovost prostředků 

rezervních fondů kapitol Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, 

Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Celkově skončilo hospodaření státního rozpočtu v roce 2009 schodkem 

192,4 mld. Kč. Jeho podíl na HDP v běžných cenách představoval 5,3 % a byl 

o 4,8 procentního bodu vyšší než v roce 2008. Výsledný schodek je o 139,6 mld. Kč 

vyšší než schodek daný rozpočtem po změnách a o 172,4 mld. Kč vyšší než činila 

skutečnost roku 2008. 

 

Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, 

novelizovaný zákonem č. 423/2009 Sb., stanovil v § 1, odst. 1 vypořádání schodku 

státního rozpočtu 2009 těmito financujícími položkami : 

a) vydáním státních dluhopisů do výše                                              37 680 190 tis.Kč, 

b) přijatými dlouhodobými úvěry do výše                                         15 823 034 tis.Kč, 

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 1 323 639 tis.Kč. 
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Vývoj rozpočtového hospodaření a změny, k nimž v rozpočtu došlo, ovlivnily 

strukturu zdrojů krytí výsledného schodku státního rozpočtu. Struktura financování 

výsledného rozpočtového schodku ve výši cca 192,4 mld. Kč byla ovlivněna 

finančním krytím přijatými dlouhodobými úvěry (11,9 mld. Kč), což představuje 

snížení oproti předchozímu roku. Výsledné krytí změnou stavů na účtech státních 

finančních aktiv bylo záporné (-5,4 mld. Kč), tj. z uvedeného titulu došlo ke zvýšení 

stavu těchto peněžních prostředků. 

Dluhopisové krytí výsledného schodku státního rozpočtu v celkovém saldu cca 

185,8 mld. Kč bylo v zásadě určeno jednak použitím výnosů z tuzemských emisí 

střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, které po odečtení splátek těchto 

dluhopisů činily 103,0 mld. Kč, jednak použitím výnosů ze zahraničních emisí 

dluhopisů ve výši 54,9 mld. Kč, dále zvýšením množství státních pokladničních 

poukázek v oběhu o 9,8 mld. Kč1 a též čerpáním dluhové rezervy financování ve výši 

24,2 mld. Kč. Též je nutno odečíst část výnosů tuzemských střednědobých a 

dlouhodobých dluhopisů ve výši 0,8 mld. Kč použitých ke splátkám půjček od 

Evropské investiční banky a prostředky emitované pro účely mezivládní půjčky 

Lotyšsku ve výši 5,3 mld. Kč.  

Nižší účast přímého úvěrového financování výsledného rozpočtového schodku 

ze zahraničí oproti minulému roku byla spojena s vyšší dosaženou úrovní 

infrastrukturálních výdajů na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční 

banky transferovaných do příslušných úvěrových kapitol z kapitoly Státní dluh, 

přičemž došlo k použití prostředků z úvěrů od EIB načerpaných v roce 2008. Tyto 

infrastrukturální výdaje realizované ve výši 13,7 mld. Kč tak byly pokryty 

z prostředků získaných jednotlivých tranší úvěrů od EIB v rozsahu 11,9 mld. Kč a ze 

zdrojů na účtu prostředků z úvěrů EIB MFČR ve výši 1,8 mld. Kč, na kterém pak 

koncem roku 2009 zůstaly nepoužité prostředky ve výši 1,4 mld. Kč. 

Změna (zvýšení) stavu prostředků na účtech státních finančních aktiv, která 

vedla k zápornému financování výsledného rozpočtového schodku v rozsahu téměř 

5,4 mld. Kč, byla způsobena přebytkovým saldem rozpočtové kapitoly OSFA (7 mld. 

Kč) při vyšší úrovni výdajů transferovaných z kapitoly OSFA, které bylo kryto 

prostředky čerpanými z nových úvěrových tranší od EIB. 

 

                                                 
1 V hodnotách jistin SPP bez diskontu. 


