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 Státní rozpočet opět v přebytku  
 

 
Státní rozpočet za období leden až listopad skončil přebytkem hospodaření ve výši 55,5 mld. Kč. Jedná se o meziroční 
nárůst o 85 mld. Kč. Meziročně vzrostly příjmy o 48,7 mld. Kč, naopak výdaje klesly o 36,3 mld. Kč.  
 
Za samotný listopad vykázal státní rozpočet schodek ve výši 42,9 mld. Kč, především kvůli nižším příjmům z EU a 
jednorázovým výdajům ve formě vyplacené zálohy regionálnímu školství či vyššími transfery do Státního fondu 
dopravní infrastruktury.  
 
Příjmy za období leden až listopad vzrostly především z důvodu vyššího výběru přímých i nepřímých daní, příjem ze 
spotřební daně vzrostl meziročně o 6,3 %, daň z příjmů fyzických osob o 8,3 %. Celkové výdaje, které meziročně 
klesly o 3,2 %, byly nejvíce ovlivněny nižším financováním projektů společných s Evropskou Unií. Celkové náklady na 
investice tak klesly o 52 mld. Kč méně než za srovnatelné období předchozího roku. Naopak výdaje na sociální dávky 
meziročně mírně vzrostly o 1,9 %. 
 
Výsledek státního rozpočtu tak navazuje na dobré výsledky z předešlých měsíců. V posledním měsíci ale tradičně 
očekáváme zvýšení fiskálních výdajů. Vzhledem k dosavadnímu pozitivnímu vývoji plnění státního rozpočtu se dosažení 
vyrovnaného nebo mírně přebytkového rozpočtu nejeví jako nereálné. Naše prognóza však předpokládá v roce 2016 
dosažení nepatrného deficitu 8 mld. Kč, což představuje přibližně 0,2 % HDP.  
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