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 STÁTNÍMU ROZPOČTU CHYBÍ DOTACE Z EU  
 
Státní rozpočet v květnu 2017 skončil schodkem ve výši 18,7 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se 
jedná o propad o téměř 41 mld. Kč. Od ledna do května příjmy státu činily 496 mld. Kč. Oproti stejnému období 
loňského roku je to propad o více než 36 mld. Kč. Celkové výdaje v tomto období vzrostly o téměř 5 mld. Kč na 515 
mld. Kč.  
 
Nižší příjmy byly zapříčiněny především propadem dotací z evropských fondů, které meziročně poklesly o 72 mld. Kč. 
To se projevilo také na investicích státu, které za stejné období klesly o více než 18 mld. Kč.  
 
Naopak díky dobré ekonomické kondici, díky které máme mimo jiné nejnižší nezaměstnanost v EU, stát vybral na 
daních o téměř 30 mld. více než loni. Na daních z příjmu fyzických a právnických osob stát inkasoval o téměř 6,5 mld. 
Kč více a na platbách pojistného na sociální zabezpečení o 13,31 mld. Kč více.  
 
Kromě propadu investic zaznamenaly největší pohyb výdaje na sociální dávky. Ty od začátku roku vzrostly o 9 mld. 
Kč, přičemž na důchody se vyplatilo o 7,5 mld. Kč více než za stejné období minulého roku.  
 
Květnový rozpočet tak ukazuje na pokračující trend růstu mandatorních výdajů i další pokles investiční aktivity státu. 
Přesto očekáváme, že by v druhé polovině roku mohlo dojít k obnovení investiční aktivity.  
 
Podle našich odhadů by měl celý sektor vlády letos hospodařit s nízkým deficitem kolem 0,2 % HDP a v roce 2018 se 
zhruba vyrovnanou bilancí zásluhou rostoucí ekonomiky.  
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