
Doplňující informace ke KZ 17/34 

Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu 
 

 

1. Ručení státu 

 

Česká republika poskytuje státní záruky a ručí za závazky státních příspěvkových organizací vzniklé 

v souvislosti s provozováním jejich hlavní činnosti – obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Ručení státu  

 
 

 

2. Záruky uváděné ve státním závěrečném účtu 

 

Graf č. 1: Záruky státu – porovnání stavů k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 v mld. Kč 

 
Zdroj: Návrh Státního závěrečného účtu za rok 2017 

 

 

Standardní záruky státu jsou záruky vydané v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.1 (rozpočtová 

pravidla). Předmětem jsou smluvně určené konkrétní úvěrové či jiné závazky. K 31. 12. 2017 se jednalo 

o státem zaručované zahraniční úvěry např. na výstavbu koridorů, dálnic, vodohospodářský program. 

                                                           
1 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
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Nestandardní záruky státu jsou záruky, které nesplňují všechny podmínky stanovené rozpočtovými 

pravidly nebo ty, které byly poskytnuty před účinností rozpočtových pravidel. Předmětem jsou smluvně 

určené konkrétní úvěrové či jiné závazky. K 31. 12. 2017 se jednalo o zůstatek, který představoval 

možné plnění ze záruky k dosud neuzavřenému sporu vedenému se společností ICEC-HOLDING, a.s.  

 

Kromě standardních a nestandardních státních záruk existuje i ručení státu, vyplývající ze zvláštních 

zákonů. V roce 2017 se jednalo o státní záruky ze zákona č. 58/1995 Sb.2, tj. závazky Exportní, garanční 

a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) z pojištění vývozních úvěrových rizik a závazky České exportní 

banky, a.s. (ČEB) za splácení finančních zdrojů získaných touto bankou. 

 

 

3. Závazky státních příspěvkových organizací 

 

Graf č. 2:  Závazky státních příspěvkových organizací – porovnání stavů k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 

v mld. Kč 

 
Zdroj: MONITOR MF 

 

Graf č. 3:  Závazky (bez dohadných účtů pasivních) příspěvkových organizací zřizovaných 

jednotlivými ministerstvy k 31. 12. 2016 v mld. Kč 

 
Zdroj: MONITOR MF 

 

Z příspěvkových organizací resortu Ministerstva zdravotnictví měly k 31. 12. 2016 nejvyšší závazky (bez 

dohadných účtů pasivních) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (2,4 mld. Kč), Fakultní nemocnice 

                                                           
2 Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
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Brno (2,3 mld. Kč), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (1,8 mld. Kč) a Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady (1,2 mld. Kč). 

 

Graf č. 4:  Závazky (bez dohadných účtů pasivních) příspěvkových organizací zřizovaných 

jednotlivými ministerstvy k 31. 12. 2017 v mld. Kč 

 
Zdroj: MONITOR MF 

 

Z příspěvkových organizací resortu Ministerstva zdravotnictví měly k 31. 12. 2017 nejvyšší závazky (bez 

dohadných účtů pasivních) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (2,7 mld. Kč), Fakultní nemocnice 

Brno (2,5 mld. Kč), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (1,9 mld. Kč) a Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady (1,2mld. Kč). 
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