
Tímto podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím, v platném znění, 
žádám o poskytnutí informací formou písemného zodpovězení následujících dotazů: 
 
1. Kolik v jednotlivých letech 2007, 2008, 2009, 2010,2011 a 2012: 
a) činil příspěvek ČR do EU 
b) ČR skutečně čerpala z fondu EU 
 
2. Kolik ve stejných letech ČR stála obsluha jejího dluhu 
a) kolik se vyplatilo na úrocích 
b) kolik činila splátka jistiny a v jakém pomeru byla splácena vydáním dalších dluhopisů 
 
3. Jaký byl v daných letech nárust dluhu ČR 
 
4. Jaký byl v daných letech výsledný deficit státního rozpočtu. 
 
Žádám, abyste mi požadované informace zaslali elektronicky na adresu, ze které je odeslána 
tato žádost. 



MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043399Fax: 257049272 

V Praze dne 25. 1. 2013 
Č. j.: MF-29477/2013/10/143IK 

 
Vážený pane inženýre, 
dovolte nám reagovat na Váš dopis z 19. 1. 2013 a k jednotlivým otázkám bychom rádi uvedli 
následující odpovědi. 
 
1.Kolik v jednotlivých letech 2007,2008,2009,2010,2011 a 2012: 
a) činil příspěvek ČR do EU 
b) ČR skutečně čerpala z fondů EU. 
 
Informace o příspěvcích ČR do EU, stejně jako informace o skutečné míře čerpání z fondů 
EU v daných letech je veřejně dostupná na internetových stránkách Ministerstva financí: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_cista_pozice_cr_ 76219.html. 
 
2.  
a) Kolik ve stejných letech ČR stála obsluha jejího dluhu, konkrétně, kolik činily úrokové 
výdaje:  
 
Údaje o celkových nákladech státního dluhu v letech 1993 - 2011 naleznete pod odkazem 
webových stránek Ministerstva financí: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/nakladv sd.html 
 
Údaje za rok 2012 jsou následující: 
 
Hrubé úrokové výdaje: 56741 935 tis. Kč 
Čisté úrokové výdaje: 41 055007 tis. Kč 
 
b) Kolik činily splátky jistin a v jakém poměru byly spláceny vydáním dalších dluhopisů: 
 

Poměr splácení dalších dluhopisů 
 
V roce 2007 činily splátky jistin: 62 166 mil. Kč        99,96% 
V roce 2008:          88 242 mil. Kč   99,99%          
V roce 2009:        100 838 mil. Kč   99,99%  
V roce 2010:          84 055 mil. Kč            100,00%  
V roce 2011:        105 367 mil. Kč   99,85% 
V roce 2012:        136 704 mil. Kč   99,91% 
 
3. Jaký byl v daných letech nárůst dluhu ČR: 
 
Podrobnější údaje o státním dluhu v letech 1993 - 2011, jeho nárůstu, vývoji a dalších jeho 
složkách lze nalézt též na webových stránkách Ministerstva financí: 
htto://www.mfcr.cz/cps/rde/xchglmfcr/xsl/vrsd_dluhova_statistika_9927.html 
 
Stav státního dluhu za rok 2012 je následující: 1 667632 752 785,63 Kč 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_cista_pozice_cr_ 76219.html�


 
4. Jaký byl výsledný deficit státního rozpočtu v letech 2007 - 2012 : 
 
31. 12.2007 - 66391 659 tis. Kč 
31. 12.2008 - 20002612 tis. Kč 
31. 12.2009 -192394368 tis. Kč 
31. 12.2010 -156416384 tis. Kč 
31. 12.2011 - 142 770 832 tis. Kč 
31. 12.2012 - 100999808 tis. Kč 
Přehled o deficitech státního rozpočtu můžete také zhlédnout na webových stránkách 
Ministerstva financí: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsllmespoklpln.html?vear=2007 
 


