
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 27. dubna 2022 č. 336 

 
o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2021 

 
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021, který vykazuje 

příjmy 1 487 237 296 456,40 Kč  

výdaje 1 906 925 155 011,30 Kč  

celkový schodek 419 687 858 554,90 Kč,  

  

2. návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2021 
financujícími položkami takto: 

změnou stavu státního dluhu o  401 149 236 450,56 Kč 

změnou stavu na účtech státních finančních aktiv - snížením o 18 538 622 104,34 Kč; 

II. bere na vědomí 

1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných 
svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2021,  
které vykázalo příjmy 678 300 130 tis. Kč, výdaje 637 026 771 tis. Kč a přebytek 
41 273 360 tis. Kč, 

2. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2021 ve výši 
160 501 191 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 
2 546 591 236 tis. Kč, 

3. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2021 
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, 

6. výsledek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2021, který vykázal 
schodek ve výši 2 258 381 tis. Kč, 

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních 
účtech za rok 2021; 
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III. pověřuje 

1. předsedu vlády předložit předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021, 

2. ministra financí podat výklad k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 
2021 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky; 

IV. zmocňuje předsedu vlády, aby na základě odůvodněné žádosti ministra financí pověřil 
úkolem podle bodu III/2 tohoto usnesení jiného člena vlády.  

Provedou: 
předseda vlády, 
ministr financí 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r. 
předseda vlády 


