
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2009 č. 445 

 
o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2008 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje 
 
                1. návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, který     
vykazuje 
 
                    - příjmy      1 063 941 030 994,06 Kč 
                    - výdaje      1 083 943 642 920,59 Kč 
                    - celkový schodek          20 002 611 926,53 Kč 

(podle údajů o zůstatcích na účtech státního rozpočtu vedených Českou národní       
bankou),  
 
                2. návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za        
rok 2008 financujícími položkami takto: 
 
                    - vydanými státními dluhopisy ve výši           20 545 526 tis. Kč 
                    - přijatými dlouhodobými úvěry ve výši           12 568 241 tis. Kč 
                    - změnou stavů na účtech státních finančních aktiv 
                      zvýšením o               13 111 155 tis. Kč; 
 
            II. bere na vědomí 
 
                1. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dob-
rovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za 
rok 2008, které vykázalo příjmy 396 851 900 tis. Kč, výdaje 381 835 600 tis. Kč a pře-
bytek 15 016 300 tis. Kč, 
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                2. stav státních finančních aktiv České republiky ke dni 31. prosince 2008 ve 
výši 267 942 948 tis. Kč a stav státních finančních pasiv České republiky ve výši 
1 055 243 785  tis. Kč včetně závazků z titulu nesplacené části upsaného kapitálu 
ve výši 55 435 738 tis. Kč, 
 
                3. závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 2008 podle údajů, 
uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, 
 
                4. informaci o stavu a vývoji státních záruk, uvedenou v sešitu D návrhu 
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, 
 
                5. informaci o stavech fondů organizačních složek státu, uvedenou v sešitu F 
návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, 
 
                6. výsledek hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2008, který 
vykázal přebytek ve výši 2 597 683 tis. Kč, 
 
                7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených 
na zvláštních účtech za rok 2008 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu    
národního majetku), uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu České    
republiky za rok 2008; 
 
           III. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády předložit návrh státního závěrečného účtu České           
republiky za rok 2008 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
 
                2. ministra financí podat výklad k návrhu státního závěrečného účtu         
České republiky za rok 2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.  
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministr financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

  


