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 Státní rozpočet vykazuje na konci roku 2016 rekordní přebytek 

 
Státní rozpočet za rok 2016 skončil přebytkem hospodaření ve výši 61,8 mld. Kč. Jedná se o nejvyšší přebytek 
hospodaření od vzniku republiky a oproti roku 2015 se jedná o nárůst o 124,58 mld. Kč. Meziročně vzrostly příjmy o 
47,1 mld. Kč, naopak výdaje klesly o téměř 77,5 mld. Kč.  
 
Přebytek hospodaření byl způsoben růstem výběru daní a odvodů, které je především důsledkem zdravého růstu české 
ekonomiky. Reálný nárůst mezd i vyšší zaměstnanost stojí jak za vyšším inkasem daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, které vzrostlo meziročně o 7,5 % na 98,6 mld. Kč, tak za vyššími odvody sociálního a zdravotního 
pojištění. Ty meziročně rostly o téměř 6%.  Inkaso z DPH vzrostlo o 9 mld. Kč a na spotřební dani stát vybral o 7,4 mld. 
Kč více. Stát také vykázal nedaňové a kapitálové příjmy, zejména příjmy z Evropské Unie, ty ale meziročně klesly o 
13,7 mld. Kč. 
 
Celkové výdaje státního rozpočtu klesly v roce 2016 meziročně o 6 % na 1 219,8 mld. Kč. Na sociálních dávkách, 
které patří k největší výdajům státního rozpočtu, stát vyplatil 513,2 mld. Kč, což je o 6,8 mld. Kč více než v roce 2015. 
Největší podíl na tomto růstu mají výdaje na důchody, které vzrostly o 3,8 mld. Kč. Naopak největší pokles 
zaznamenaly investiční výdaje, které se snížily o téměř -91 mld. Kč na 84,7 mld. Kč.  
 
Za samotný prosinec vykázal státní rozpočet přebytek ve výši 6,3 mld. Kč, a to i přes to že poslední čtvrtletí je vždy 
nejnáročnější na výdaje (v listopadu byl státní rozpočet v deficitu 42,9 mld. Kč) 
 
Výsledek státního rozpočtu tak navazuje na dobré výsledky z předešlých měsíců. V roce 2017 očekáváme veřejné 
finance v mírném deficitu 10 mld. Kč, což zhruba odpovídá 0,2 % HDP. Obzvláště klíčové bude období parlamentních 
voleb, které sebou přinesou fiskální expanzi, zejména pak zvýšení mandatorních výdajů. Očekáváme, že v roce 2017 
také vzroste investiční činnost vlády.  
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