
Státní rozpočet - r. 2021



Co je státní rozpočet 

• Příjmy a výdaje státu

• Plán finančního hospodaření, obvykle na 1 rok

• Má podobu zákona

• Návrh připravuje MF, schvaluje vláda

• Jako zákon pak schvaluje Poslanecká sněmovna ve 3 
čteních

• Pomocí státního rozpočtu je realizovaná fiskální 
politika (tj. vládními výdaji a daněmi) a realizovány 
(volební) programy



Plánované příjmy a výdaje SR r. 2021

• Příjmy státního rozpočtu – odhad a propočty příjmů ze 
všech zdrojů (plánované příjmy cca 1,5 bilionu Kč)

• Výdaje státního rozpočtu – odhad výdajů cca 1,8 bilionu 
Kč

• Výdaje děleny do kapitol, mandatorní (povinné, dané 
zákonem), kvazi mandatorní výdaje, nemandatorní

• Rozpočet poznamenán kovidovou krizí, historicky 
naplánován nejvyšší schodek, navýšení výdajů pro sociální 
zabezperčení, školství, výzkum, investice apod.

• Příjmy SR na rok 2021 oproti rozpočtu na r. 2020 klesají o 
cca 90 mld. Kč



Typy rozpočtu

• Vyrovnaný rozpočet: příjmy = výdajům, naposledy 
počátek 90 let, někdy mírně přebytkový

• Přebytkový: příjmy větší než výdaje, naposledy v r. 1995 a 
pak (shodou příznivých okolností) v r. 2016

• Schodkový (deficitní): schvalován doposud

• Do kovidové krize největší plánovaný schodek v r. 2009 
(ekonomická krize) – cca 200 miliard

• Plán na letošní kovidový deficit – 320 mld., dále 
navyšován



Typy rozpočtu

• Zlaté pravidlo ekonomie – dlouhodobě má být rozpočet 
vyrovnaný. Deficit dříve za krize, na investice, za války 
apod. (tzn. silný důvod)

• Při konjunktuře – rozpočet by měl být přebytkový, „šetřit 
na horší časy“ a snižovat zadlužení

• Příjmy rozpočtu + případný deficit = odhad, může se lišit 
od skutečného konečného salda

• Tlak na vyšší zadlužení – KSČM, ČSSD, ANO

• Tlak na vyrovnaný rozpočet – ODS, TOP 9



Pojmy

• Ropočtový schodek (deficit) = rozdíl mezi příjmy a výdaji 
státního rozpočtu 

• Státní dluh = součet všech státních dluhopisů a půjček

• Rozpočtové provizorium = období, pokud se nestihl 
schválit státní rozpočet

• Výdaje se uvolňují dle struktury předchozího roku

• Cílem je zajistit základní fungování státu (v ČR 
provizorium v r. 1999 a 2000)

• Deficit jako ukazatel pro přijetí eura



Deficit jako ukazatel MK

Tzv. Maastrichtské kritérium

• Kritérium veřejného deficitu = poměr plánovaného nebo 
skutečného schodku veřejných financí k HDP v tržních cenách 
nepřekročí 3%

• Kritérium veřejného dluhu = poměr veřejného dluhu v 
tržních cenách k HDP nepřekročí 60 %

• Dle konvergenčního programu by měl veřejný dluh 
dosáhnout až 37 % HDP z loňských 30,8 % HDP

• Zde má ČR rezervu, i když se státní dluh ještě zvýší

• Velmi vysoké zadlužení má např. Itálie, Řecko či Portugalsko, 
nejspíše o cca 100 % - 150 % vyšší, nezávisí jen na koronaviru



Funkce státního rozpočtu

• Redistribuční – stát přerozděluje finanční prostředky 
mezi občany za účelem zmírnění nerovností důsledkem 
působení trhu (transfery nebo dotace), sociální smír

• Alokační – rovnoměrné rozdělení zdrojů – stát 
zabezpečuje pro občany veřejné statky – školství, 
armáda, policie

• Stabilizační – pro stabilizaci ekonomiky, např. forma 
vládních dotací, ovlivnění zaměstnanosti 



Tvorba státního rozpočtu

• Legislativní proces

• Správci kapitol (Ministerstva, samosprávy a fondy) předloží své 
požadavky na výdaje MF na příští rok

• MF propočítá odhad příjmů, porovná s plánovanými 
výdaji, jde vládě ke schválení

• Vláda předkládá návrh státního rozpočtu Parlamentu, 
tam probíhá schvalování ve 3 čteních

• Po prvním čtení se návrhem zabývají sněmovní výbory
(tj. specializované orgány, kontrolní a legislativní činnost)



Tvorba státního rozpočtu

• Po druhém čtení poslanci prosazují pozměňovací návrhy 
(tzv. porcování medvěda) - na základě kuloárních jednání a 
lobbistických zájmů rozdělována část rozpočtu na veřejně prospěšné projekty 
konkrétních žadatelů)

• Po třetím čtení probíhá hlasování, musí být schváleno 
nadpoloviční většinou

• Senát SR neschvaluje

• Zákon podepisuje prezident, vyjde ve Sbírce zákonů, 
platný na další fiskální rok

• Musí být přijat do 31.12., jinak je rozpočtové 
provizorium 



Státní závěrečný účet

• Kontrola plnění rozpočtu

• Připravuje Ministerstvo financí

• Dokument o faktických výsledcích hospodaření

• Předkládá se do konce dubna následujícího roku ke 
schválení Poslanecké sněmovně (ta rozhoduje o použití přebytku 
nebo o způsobu úhrady deficitu)

• Zákon o státním rozpočtu 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/zakon-c-600-
2020-sb-40412

• Podrobnosti o jednotlivých kapitolách – www.psp.cz

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/zakon-c-600-2020-sb-40412
http://www.psp.cz/


Příjmy státního rozpočtu

• Všechny typy daní – přímé i nepřímé

• Cla, poplatky

• Dary, podpory

• Sociální pojištění

• Evropské fondy, dotace

• Prodej zpoplatněných statků a služeb



Výdaje státního rozpočtu

• Tj. mandatorní a kvazi mandatorní výdaje

• Státní výdaje (na obranu, školství, zdravotnictví, kulturu, infrastrukturu…)

• Transfery domácnostem (různé dávky, důchody, podpory)

• Subvence a dotace firmám (projekty, zemědělství, obnova…)

• Investice, intervence (státní zásahy, regulace)

• Úhrady dluhů (dluhopisy, úroky…)



Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty

státní 

rozpočet

územní 

rozpočty

mimorozpočtové 

fondy a ZP

rozpočty krajů
(Státní fond kultury, rozvoje bydlení, 

životního prostředí apod.) 

rozpočty obcí



Obecné pravidlo

• O velkých věcech důležitých pro společnost rozhoduje 
stát (výstavba dálnic, velikost armády…)

• O věcech místního významu rozhodují obce a kraje 
(oprava dlažby na náměstí, jarní úklid obce…)

• Rozhodování na nejnižší možné úrovni = princip 
subsidiarity (srovnej s principem solidarity)

• V ČR 3 úrovně veřejné správy – stát, kraje, obce

• Státní rozpočet s rozpočty územní samosprávy tvoří tzv. 
veřejné rozpočty



Příjmy, výdaje obcí/krajů
Příjmy obcí/krajů:

• Výnosy z daní (RUD)

• Dotace

• Poplatky (za psa, pobytový, parkování…)

• Vstupné, herní automaty

• Pronájmy, prodej majetku

Výdaje obcí/krajů:

• Místní komunikace

• Školky, ZŠ, turistika

• Sociální služby a péče, zdravotnická zařízení

• Bytové hospodářství

• Činnost místní samosprávy



Děkuji za pozornost


