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 Státní rozpočet v rekordním přebytku 

 

 
Státní rozpočet za období leden až říjen skončil přebytkem hospodaření v rekordní výši 93,3 mld. Kč, což je meziroční 
nárůst o 127,5 mld. Kč. Tento výsledek je ovlivněn jak dobrými výsledky na straně příjmů tak i výdajů.  
 
Celkové příjmy státního rozpočtu za období leden až říjen vzrostly o 7% oproti srovnatelnému období minulého roku 
na 1 066,7 mld. Kč, což poukazuje na fakt, že české ekonomice se daří. Právnické osoby tak zaplatily ze svých příjmů 
daň v celkové výši 89 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 13,3 %. Reálný nárůst mezd i vyšší zaměstnanost stojí jak za 
vyšším inkasem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které vzrostlo meziročně o 8,25 % na 79,3 mld. Kč 
tak i za vyššími obvody sociálního a zdravotního pojištění (růst o 6% r/r). Celkově fyzické osoby zaplatily na dani z 
příjmu 90,5 mld. Kč., tj. o 9 mld. Kč více než za stejné období minulého roku. Mimo daně stát ještě vykázal nedaňové 
a kapitálové příjmy, zejména příjmy z Evropské Unie, ve výši 188 mld. Kč, které meziročně vzrostly o 11,5 mld. Kč.  
 
Celkové výdaje státního rozpočtu klesly za období leden až říjen o 5,6 % na 968,4 mld. Kč. Sociální dávky, které patří 
k největší výdajům státního rozpočtu, byly vyplaceny ve výši 424,3 mld. Kč a zaznamenaly tak meziroční růst o 9 mld. 
Kč, přičemž důchody vzrostly o 6,9 mld. Kč. Naopak největší pokles zaznamenaly investiční (kapitálové) výdaje o 
50,8 mld. Kč na 60,8 mld. Kč.  
 
V naší prognóze předpokládáme letos dosažení nepatrného deficitu 8 mld. Kč, což představuje přibližně 0,2 % HDP. 
Vzhledem k příznivému vývoji české ekonomiky i nadcházejícím parlamentním volbám jsou šance na dosažení 
vyrovnaného rozpočtu nebo přebytku vlády v příštím roce nižší než letos. 
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