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Parlament České republiky
POSLANECKÁ  SNĚMOVNA  

2013
6. volební období

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny

ze    . schůze    .        2013

k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2012, který vykazuje příjmy státního rozpočtu 
1 051 386 869,3 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu 1 152 386 677,4 tis. Kč a celkový 
schodek státního rozpočtu 100 999 808,1 tis. Kč (podle údajů z finančních výkazů 
předložených správci kapitol),

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků 
obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2012, které vykázaly 
příjmy 378 849 462 tis. Kč, výdaje 377 322 306 tis. Kč a přebytek 1 527 156 tis. Kč,

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2012 ve výši 480 863 439 tis. 
Kč a stav státních finančních pasív České republiky ve výši 1 733 789 918 tis. Kč včetně 
závazků z titulu nesplacené části upsaného kapitálu ve výši 66 157 165 tis. Kč,

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2012 
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 2012 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku), 
uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu;

II. souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2012 
financujícími položkami takto:

vydanými státními dluhopisy ve výši 99 882 196 650,40 Kč

přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 3 560 773 864,40 Kč

změnou stavů na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o 2 443 162 445,42 Kč
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