
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. dubna 2012 č. 290 

 
o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2011 

 
 
 
             Vláda 

 
             I. schvaluje 

 
                1. návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011, který      
vykazuje 
 
                -  příjmy    1 012 755 373,19 tis. Kč 

                - výdaje    1 155 526 204,73 tis. Kč 

                - celkový schodek     142 770 831,54 tis. Kč 
 
(podle údajů z finančních výkazů předložených správci kapitol), 
 
                2. návrh na vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 
2011 financujícími položkami takto: 
 
                - vydanými státními dluhopisy ve výši 139 378 098 tis. Kč 

                - přijatými dlouhodobými úvěry ve výši     5 938 462 tis. Kč 

                - změnou stavů na účtech státních finančních 
                   aktiv - zvýšením o         2 545 728 tis. 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 2011, které vykázalo  příjmy 404 104,0 mil. Kč, výdaje 406 804,7 tis. Kč           
a schodek 2 700,7 mil. Kč, 
 
 
 
 



 
 
 
                2. stav státních finančních aktiv České republiky ke dni 31. prosince 2011            
ve výši 331 329 703 tis. Kč a stav státních finančních pasív České republiky               
ve výši 1 564 295 725 tis. Kč včetně závazků z titulu nesplacené části upsaného       
kapitálu ve výši 64 921 848 tis. Kč, 
 
                3. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České        
republiky za rok 2011 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 2011, který 
vykázal schodek ve výši 45 353 258 tis. Kč, 
 
                7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených 
na zvláštních účtech za rok 2011 (podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu    
národního majetku); 
 
           III. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády předložit návrh státního závěrečného účtu České republiky 
za rok 2011 předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
 
                2. ministra financí podat výklad k návrhu státního závěrečného účtu České 
republiky za rok 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.  
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministr financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


