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k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014 /sněmovní tisk 475/ 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 

 

 

I. bere na vědomí 

 

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2014, který vykazuje příjmy státního 

rozpočtu 1 133 825 908 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 211 608 153 tis. Kč a celkový 

schodek 77 782 245 tis. Kč, 

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných 

svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2014, které 

vykázalo příjmy 422 234 576 tis. Kč, výdaje 410 901 406 tis. Kč a přebytek 11 333 170 

tis. Kč, 

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2014 ve výši 336 115 284 tis. 

Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 1 740 320 934 tis. Kč včetně 

závazků z titulu nesplacené části upsaného kapitálu ve výši 76 657 565 tis. Kč, 

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2014 

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, 

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 2014 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku), 

uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu; 
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II. souhlasí 

 

s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2014 financujícími 

položkami takto: 

 

vydanými státními dluhopisy ve výši  79 709 673 585,22 Kč 

přijatými dlouhodobými úvěry ve výši  356 996 930,69 Kč 

změnou stavů na účtech státních finančních aktiv – zvýšením o  2 284 425 261,99 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v z. Jaroslava Jermanová v. r.  

 předseda Poslanecké sněmovny 

 

 

 

Jaroslav Klaška v. r.  

 ověřovatel Poslanecké sněmovny 


