
Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2019 
8. volební období 

631 

USNESENÍ 
Poslanecké sněmovny 

z 28. schůze 

ze dne 9. května 2019 

k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017 /sněmovní tisk 164/          

Poslanecká sněmovna 

I. bere na vědomí  

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2017, který vykazuje příjmy státního 

rozpočtu 1 273 644 382 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 279 795 656 tis. Kč 

a celkový schodek státního rozpočtu 6 151 274 tis. Kč, 

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, 

dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České 

republice za rok 2017, které vykázalo příjmy 472 596 684 tis. Kč, výdaje 441 646 

814 tis. Kč a přebytek 30 949 870 tis. Kč, 

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2017 ve výši 

115 104 495 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 

1 696 351 205 tis. Kč, 

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky 

za rok 2017 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 2017 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 

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

8. hodnotící zprávu Státního fondu kultury České republiky za rok 2017; 

 

 

 
 

 



 

II. souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2017 

financujícími položkami takto: 

vydanými státními dluhopisy  

- ve výši 7 171 570 250,69 Kč 

 

změnou stavu na účtech státních 

finančních aktiv – zvýšením o 1 020 296 331,25 Kč; 

 

 

III. konstatuje, že projednala stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního 

závěrečného účtu České republiky za rok 2017 a bere je na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Radek Vondráček v. r.   

předseda Poslanecké sněmovny 

Tomáš Vymazal v. r.   

ověřovatel Poslanecké sněmovny 


