
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

BĚŽNÉ MINULÉ

Majetek a závazky 476 302,8 501 130,3

P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 983,7 3 826,4

P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 36 615,3 35 878,7

P.I.3. Vyřazené pohledávky 350 957,0 366 783,9

P.I.4. Vyřazené závazky 8 879,1 13 835,9

P.I.5. Ostatní majetek 75 867,7 80 805,4

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 24 461,9 24 525,2

P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 7 085,7 7 847,9

P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0,4 41,8

P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 724,1 465,8

P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 3 047,3 2 897,6

P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4 184,5 4 021,0

P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 9 420,0 9 251,2

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 10 971,9 12 368,8

P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 129,6 91,0

P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2 945,9 2 347,5

P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 448,4 417,3

P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5 105,5 7 465,1

P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 141,6 129,5

P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 2 200,9 1 918,4

Další podmíněné pohledávky 144 881,7 205 277,9

P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 183,9 163,2

P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 735,6 667,3

P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 14 072,0 34 548,8

P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 26 054,9 72 984,6

P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 965,7 929,5

P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 4 126,0 4 223,0

P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1 117,9 2 200,3

P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 10 231,6 7 007,6

P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 303,4 486,9

P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 13 080,3 11 938,3

P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 5 852,4 5 472,0

P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8 314,8 10 227,1

P.IV.A. Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček 4 871,6 3 801,8

P.IV.B. Pohledávky bank ze záruk 54 227,3 45 572,8

P.IV.C. Pohledávky bank z akreditivů 0,0 0,0

P.IV.D. Pohledávky bank ze spotových operací 13,0 278,5

P.IV.E. Pohledávky bank z pevných termínových operací 731,4 4 776,3

P.IV.F. Pohledávky bank z opcí 0,0 0,0

P.IV.G. Pohledávky bank ze zástav a závazky z kolaterálu 0,0 0,0

P.IV.H. Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot 0,0 0,0

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 608 934,4 650 935,5

P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 49 064,6 38 394,8

P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 450,2 1 181,4

P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 156 976,8 263 180,1

P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 193 056,6 183 924,5

P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 12 472,8 15 016,8

P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 196 913,3 149 237,7

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 102 376,5 97 578,0

P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 1 641,6 1 795,2

P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 6 304,5 8 070,1

P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 23,4 10,8

P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 288,0 463,8

P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 831,0 811,8

P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 67 112,9 60 217,4

P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 924,6 889,9

P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 25 250,4 25 318,9

Další podmíněné závazky 437 003,9 497 742,5

P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 13 579,3 13 224,5

P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 46 246,8 41 896,3

P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 86 697,5 101 582,6

P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 122 812,0 167 007,1

P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 10 732,6 20 146,0

P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 2,8 4,3

P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 2 169,0 1 557,2

P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 3 655,8 3 351,3

P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 115,0 10,8

P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 53 312,6 54 518,2

P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 368,8 317,1

P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 508,4 545,2

P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1 107,6 581,2

Příloha č. 5 k vyhlášce č.  312/2014 Sb.

Příloha

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky Název položky

P.VI.

KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ
Sestaveno k 31. 12. 2021

(v milionech Kč, s přesností na jedno desetinné místo) 
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BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky Název položky

P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 43 932,5 43 121,9

P.VII.A. Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček 6 243,0 0,0

P.VII.B. Závazky bank ze záruk 35 243,4 38 679,7

P.VII.C. Závazky bank z akreditivů 0,0 0,0

P.VII.D. Závazky bank ze spotových operací 12,9 229,6

P.VII.E. Závazky bank z pevných termínových operací 928,5 5 082,5

P.VII.F. Závazky bank z opcí 0,0 0,0

P.VII.G. Závazky bank ze zástav a závazky z kolaterálu 8 794,2 5 327,8

P.VII.H. Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot 541,1 559,2

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 595 382,9 810 992,1

P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 102 099,9 145 517,0

P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 135 964,9 194 633,7

P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 115 402,2 150 426,4

P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 241 915,9 320 415,0

P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -216 614,9 -52 513,7

Okamžik sestavení:                                                                                                                                     Podpisový záznam:

P.VIII.
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Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text) Název sloupce

MZA A.II.3. Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 453 639,0
Položka obsahuje budovy a stavby, jejichž využití vychází ze základního předmětu činnosti organizace, kterým je výkon 

vlastnických práv k nemovitým věcem tvořícím dálnice a silnice I. třídy.
Brutto

MZA A.II.3. ČEZ, a. s. 45274649 314 751,6

Položka obsahuje zejména budovy a stavby jak jaderných, tak klasických elektráren ČEZ (JE Temelín a JE Dukovany), 

včetně budov reaktorů, skladů a meziskladů vyhořelého paliva, budov strojoven a společných chladicích zařízení turbín v 

hodnotě 116 102,6 mil. Kč. Dále zahrnuje budovy a stavby společnosti ČEZ Distribuce, a. s., tj. zejména elektrické 

distribuční sítě v ČR (liniové stavby, venkovní i kabelové vedení a související provozní budovy) v hodnotě 142 355,2 mil. 

Kč a budovy a stavby společnosti Severočeské doly, a. s., která se zabývá povrchovou těžbou hnědého uhlí.

Brutto

MZA A.II.3. Správa železnic, státní organizace 70994234 312 467,1

Položka obsahuje v pořizovacích cenách zejména stavby tranzitních železničních koridorů. Konkrétně se jedná o: 

I. tranzitní železniční koridor: Děčín - Praha-Holešovice - Pardubice - Brno - Břeclav v hodnotě 40 759,6 mil. Kč, 

II. tranzitní železniční koridor: Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav v hodnotě 39 016,3 mil. Kč, 

III. tranzitní železniční koridor: Mosty u Jablunkova - Ostrava - Přerov - Praha - Plzeň - Cheb v hodnotě 53 413,2 mil. Kč a 

IV. tranzitní železniční koridor: Děčín - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště v hodnotě 32 442,8 mil. Kč. 

Dále položka zahrnuje například budovu centrálního dispečerského pracoviště Praha v částce 466,7 mil. Kč.

Brutto

MZA A.II.3. Hlavní město Praha (bez městských částí) 00064581 212 583,2
Položka obsahuje například komunikace a veřejné osvětlení v brutto hodnotě 113 637,1 mil. Kč a inženýrské sítě v brutto 

hodnotě 63 681,0 mil. Kč, dále budovy pro služby obyvatelstvu, bytové domy a další.
Brutto

MZA A.II.3. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 103 335,6
Položka obsahuje například tunely metra v brutto hodnotě 34 327,5 mil. Kč, kolejové svršky v tunelech metra v hodnotě 8 

943,6 mil. Kč a administrativní budovy a haly v hodnotě 7 403,4 mil. Kč, dále režijní objekty či zabezpečovací zařízení. 
Brutto

MZA A.II.3. ČEZ, a. s. 45274649 152 814,5 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.3. výše. Korekce

MZA A.II.3. Správa železnic, státní organizace 70994234 151 384,8 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.3. výše. Korekce

MZA A.II.3. Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 110 179,6 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.3. výše. Korekce

MZA A.II.3. Hlavní město Praha (bez městských částí) 00064581 57 742,0 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.3. výše. Korekce

MZA A.II.3. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 32 687,5 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.3. výše. Korekce

MZA A.II.4. ČEZ, a. s. 45274649 535 464,4

K nejvýznamnějším položkám patří zařízení v jaderných i klasických elektrárnách, jako jsou tlakové nádoby reaktorů, 

generátory, parní turbíny a řídící systémy v brutto hodnotě 365 991,7 mil. Kč. Dále se jedná o transformátory, zařízení 

rozvoden, řídící a dohledové systémy v brutto hodnotě 62 453,6 mil. Kč nebo o těžební technologie, dobývací velkostroje, 

překladače a pásové dopravníky v Severočeských dolech, a. s. v brutto hodnotě 37 978,3 mil. Kč.

Brutto

MZA A.II.4. České dráhy, a.s. 70994226 148 413,8

K nejvýznamnějším položkám patří soupravy Pendolino v brutto hodnotě 4 439,0 mil. Kč,  lokomotivy řady 380 v brutto 

hodnotě 3 500,0 mil. Kč, osobní vozy InterJet v brutto hodnotě 3 005,8 mil. Kč a soupravy RailJet v brutto hodnotě 2 860,7 

mil. Kč.

Brutto

MZA A.II.4. Ministerstvo obrany 60162694 135 718,0
Především se jedná o letadla, konstrukční komponenty letadlových draků, motorová vozidla nebo komunikační a detekční 

zařízení.
Brutto

MZA A.II.4. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 85 885,1
Položka obsahuje zejména vozy metra v hodnotě 18 385,8 mil. Kč, tramvaje v hodnotě 17 917,8 mil. Kč, autobusy v hodnotě       

3 231,7 mil. Kč, sdělovací a zabezpečovací zařízení v hodnotě  7 052,5 mil. Kč.
Brutto

MZA A.II.4. Správa železnic, státní organizace 70994234 79 908,3 Položka zahrnuje především dopravní prostředky a strojní zařízení, jež jsou součástí železniční dopravní cesty nebo nádraží. Brutto

MZA A.II.4. ČEZ, a. s. 45274649 334 234,3 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.4. výše. Korekce

MZA A.II.4. Ministerstvo obrany 60162694 79 590,7 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.4. výše. Korekce

MZA A.II.4. České dráhy, a.s. 70994226 79 292,6 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.4. výše. Korekce

MZA A.II.4. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886 51 271,6 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.4. výše. Korekce

MZA A.II.4. Správa železnic, státní organizace 70994234 49 199,7 Tato hodnota představuje oprávky k položkám uvedeným v řádku A.II.4. výše. Korekce

Vysvětlení významných částek

Sestaveno k 31. 12. 2021

(v milionech Kč, s přesností na jedno desetinné místo) 
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Kód 

výkazu

Číslo 

položky
Název organizace IČO Vysvětlovaná částka Vysvětlení (text) Název sloupce

MZP C.I.1. Ministerstvo financí 00006947 -950 644,7

Tato hodnota vychází především z účetní reformy veřejných financí na přelomu roku 2009 a 2010 a uplatněného 

převodového můstku. Záporná částka představovala k 1. 1. 2010 hodnotu fondu oběžných aktiv -801 568,0 mil. Kč a salda 

výdajů a nákladů a salda příjmů a výnosů v kumulované hodnotě -223 967,5 mil. Kč. Zvýšení hodnoty do stavu k 31. 12. 

2021 bylo způsobeno zejména bezúplatně převzatým, bezúplatně přešlým nebo předaným dlouhodobým majetkem, 

popřípadě přijetím investiční dotace.

Běžné účetní období

MZP C.I.1. Ministerstvo obrany 60162694 224 872,2

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo 

úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 

bezúplatného převodu od zřizovatele.

Běžné účetní období

MZP C.I.1. Hlavní město Praha (bez městských částí) 00064581 198 357,7

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo 

úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 

bezúplatného převodu od zřizovatele.

Běžné účetní období

MZP C.I.1. Ministerstvo životního prostředí 00164801 179 729,4

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo 

úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 

bezúplatného převodu od zřizovatele.

Běžné účetní období

MZP C.I.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 81 315,2

Tato položka obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo 

úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 

bezúplatného převodu od zřizovatele.

Běžné účetní období

MZP C.IV.1. Generální finanční ředitelství 72080043 -843 662,6 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.1. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 -579 516,2 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.1. Generální ředitelství cel 71214011 -161 047,3 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.1. Ministerstvo zemědělství 00020478 -31 947,0 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.1. Ministerstvo financí 00006947 288 161,5 Tato položka zachycuje stav příjmů organizační složky státu včetně snížení příjmů státního rozpočtu o sdílené daně. Běžné účetní období

MZP C.IV.2. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 577 474,8 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.2. Ministerstvo financí 00006947 264 104,2 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 240 927,5 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.2. Úřad práce České republiky 72496991 145 616,6 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP C.IV.2. Ministerstvo dopravy 66003008 107 083,3 Tato položka zachycuje uskutečněné výdaje u organizační složky státu. Běžné účetní období

MZP D.II.3. Ministerstvo financí 00006947 2 288 816,3 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok. Běžné účetní období

MZP D.II.3. ČEZ, a. s. 45274649 78 449,1 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok. Běžné účetní období

MZP D.II.3. České dráhy, a.s. 70994226 32 797,9 Jedná se o emitované dlouhodobé dluhopisy. Všechny jsou kótované na Lucemburské burze cenných papírů. Běžné účetní období

MZP D.II.3. Česká exportní banka, a.s. 63078333 18 625,3 Jedná se o emitované dlouhodobé dluhopisy. Všechny jsou kótované na Lucemburské burze cenných papírů. Běžné účetní období

MZP D.II.3. Hlavní město Praha (bez městských částí) 00064581 4 972,0 Jedná se o částky vydaných dluhopisů se splatností delší než 1 rok. Běžné účetní období

N A.II.4. ČEZ, a. s. 45274649 1 549 854,1 Jedná se o náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu. Běžné účetní období

N A.II.4. Ministerstvo financí 00006947 4 823,2

Jedná se o náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění 

majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k zákonu pro některé vybrané účetní jednotky 

k okamžiku jeho prodeje.

Běžné účetní období

N A.II.4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 69797111 108,6
Jedná se o náklady vyplývající z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k 

zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje.
Běžné účetní období

N A.II.4. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 49241494 80,4 Jedná se o náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu. Běžné účetní období

N A.II.4. Město Kadaň 00261912 39,7
Jedná se o náklady vyplývající z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k 

zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje.
Běžné účetní období

N A.III.A. Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 570 267,7
Položka obsahuje transferové náklady zejména v podobě sociálních dávek pojistného charakteru, jako jsou např. důchody 

související s penzijním pojištěním (starobní, invalidní aj.). 
Běžné účetní období

N A.III.A. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 174 486,8

Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek a nenávratných finančních výpomocí 

poskytovaných subjektům mimo Konsolidační celek Česká republika. Jedná se jak o investiční transfery poskytované za 

účelem pořízení dlouhodobého majetku, tak o neinvestiční transfery určené především na financování provozních nákladů.

Běžné účetní období
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N A.III.A. Úřad práce České republiky 72496991 134 932,4

Položka obsahuje transferové náklady zejména v podobě sociálních dávek pojistného charakteru a dále pak dotace, 

příspěvky, granty a nenávratné finanční výpomoci poskytované ekonomickému subjektu stojícímu mimo Konsolidančí celek 

Česká republika na jeho provozní činnost. 

Běžné účetní období

N A.III.A. Ministerstvo financí 00006947 74 496,2

Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací na úhradu provozních výdajů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných 

finančních výpomocí aj., které byly poskytnuty za účelem úhrady provozní činnosti nebo ztráty ekonomického subjektu 

stojícího mimo Konsolidační celek Česká republika.

Běžné účetní období

N A.III.A. Státní zemědělský intervenční fond 48133981 42 511,0
Položka obsahuje náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí aj. bez ohledu na 

účel jejich poskytnutí, a to subjektům stojícím mimo Konsolidační celek Česká republika.
Běžné účetní období

V B.II.4. ČEZ, a. s. 45274649 1 606 350,5 Jedná se o výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu. Běžné účetní období

V B.II.4. Ministerstvo životního prostředí 00164801 9 227,2 Jedná se o výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu. Běžné účetní období

V B.II.4. Ministerstvo financí 00006947 3 519,6 Jedná se o výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu. Běžné účetní období

V B.II.4. Státní pozemkový úřad 01312774 862,0
Jedná se o výnosy vyplývající z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k 

zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje.
Běžné účetní období

V B.II.4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 69797111 771,5
Jedná se o výnosy vyplývající z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 prováděcí vyhlášky k 

zákonu pro některé vybrané účetní jednotky k okamžiku jeho prodeje.
Běžné účetní období

Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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