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pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou investičního poradenství ve 
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být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové 
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 STÁTNÍ ROZPOČET TLAČÍ SLABŠÍ PŘÍLIV EU FONDŮ A VYŠŠÍ VÝDAJE 
 
Státní rozpočet v únoru 2017 skončil přebytkem hospodaření ve výši 3,7 mld. Kč a oproti únoru roku 2016 je nižší o 
24 mld. Kč. Celkově stát přijal za první dva měsíce roku 2017 přes 197 mld. Kč, což je o téměř 20 mld. Kč méně než 
za stejné období loňského roku. Naopak výdaje meziročně vzrostly o 4,4 mld. Kč na téměř 194 mld. Kč. 
 
Příznivě se na příjmech státního rozpočtu opět projevila vysoká zaměstnanost a rostoucí mzdy. Stát přijal více na daních 
jak z příjmu fyzických osob (nárůst o 1,81 mld. Kč) i právnických osob (nárůst o 0,72 mld. Kč), tak i na obvodech 
sociálního pojištění (nárůst o 5,23 mld. Kč).  
 
Naopak za poklesem příjmů stojí nízké transfery z Evropské Unie, které meziročně poklesly o téměř 40 mld. Kč.  
Běžné výdaje za první dva měsíce roku meziročně vzrostly o 14 mld. Kč. Výdaje na sociální dávky, které tvoří největší 
položku rozpočtu, vzrostly meziročně o 4,8 mld. Kč. Celkově tak bylo v prvních dvou měsících vyplaceno na sociálních 
dávkách téměř 87 mld. Kč, z toho 67 mld. Kč šlo na důchody. Naopak kapitálové výdaje se snížily o 9,7 mld. Kč, 
klesly především investiční transfery Ministerstva pro místní rozvoj.  
 
Výsledek státního rozpočtu za první dva měsíce je tak především důsledkem nižších investičních transferů přijatých 
z Evropské unie a stejně jako během roku 2016 nižší investiční aktivity vlády. Celkově očekáváme, že se investiční 
činnost vlády během roku 2017 obnoví. Kvůli nadcházejícím volbám předpokládáme také, že dojde ke zvýšení 
mandatorních výdajů. Přesto by měl státní rozpočet na konci roku 2017 vykázat výrazně nižší deficit, než se kterým 
počítá vláda (60 mld. Kč). V naší prognóze předpokládáme, že v roce 2017 skončí veřejné finance v mírném deficitu 
10 mld. Kč, což zhruba odpovídá 0,2 % HDP. 
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