Vývoj ekonomiky České republiky

8. Státní rozpočet
1

Saldo státního rozpočtu se
vlivem slabší bilance ve
2. čtvrtletí propadlo do
mírného deficitu. Pololetní
saldo bylo nejslabší za
posledních pět let.

V první polovině letošního roku skončil státní rozpočet (SR) mírným schodkem ve výši
2
5,9 mld. korun . Rozpočtové saldo se v rámci tohoto období roku propadlo do deficitů
poprvé za posledních pět let. Podepsala se na tom tradičně slabší bilance
hospodaření během 2. čtvrtletí, neboť za první tři měsíce roku docílil SR přebytku
(16,3 mld.). Na hospodaření státu měl i přes náznaky zpomalování klíčový vliv
ekonomický růst, jakož i výrazná nerovnoměrnost čerpání prostředků z evropských
fondů (byť se letos zřejmě odrazila v menším rozsahu nežli v předešlých čtyřech
3
letech) . Projevil se ale také vliv akcelerace běžných výdajů SR, které letos vzrostly již
o 8,4 %, nejsilnějším meziročním tempem za posledních dvanáct let. Saldo SR,
tvořící klíčovou složku deficitu či přebytku hospodaření sektoru vládních institucí, činilo
v relaci k nominálnímu HDP v 1. pololetí –0,2 %.

Tempo růstu celostátního
výběru všech daňových
příjmů oproti silným rokům
2016 i 2017 letos zvolnilo.

K posílení pololetních příjmů SR (o 8,5 % meziročně) přispěl nejen vyšší výběr daní,
ale na rozdíl od loňského roku i růst nedaňových příjmů tažených intenzivnějším
přílivem prostředků z EU. Nejednalo se o důsledek zrychlení čerpání evropských
fondů v předchozích měsících, ale o dobíhající platby vztahující se k již skončenému
4
programovému období . Celostátní výběr daňových příjmů dokumentující vliv kondice
ekonomiky i efektivitu výběru daní, meziročně posílil (bez pojistného) o 6,2 % (v první
polovině let 2016 i 2017 však převyšoval 9% hranici). Ve vysoké loňské základně se
projevil nejen vliv vrcholící konjunktury, ale patrně i dopad kontrolních opatření
zavedených na straně výběru daně. Vyšší výběr daní byl letos tažen hlavně inkasem
daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Graf č. 18: Celostátní inkasa vybraných daňových příjmů (meziročně v %)
a saldo státního rozpočtu (v mld. korun) v rámci 1. pololetí
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1

Pokud není uvedeno jinak, vycházejí všechny údaje týkající se státního rozpočtu z dat Ministerstva financí o pokladním plnění.
Výši salda ovlivňovaly i některé nepravidelné transfery. Šlo zejména o letošní výdaj na doplnění pojistných fondů EGAP (4,3 mld.)
a loňský převod 5,8 mld. korun z účtů privatizace na krytí schodku důchodového účtu (tento příjem SR se letos neuskutečnil).
3
Dle propočtů MF ČR dosáhlo saldo SR očištěné na příjmové i výdajové straně o prostředky na programy z rozpočtu EU a Finančních
mechanismů (EHP a Norské fondy, Program švýcarsko-české spolupráce) v 1. pololetí 2018 –28,8 mld. korun (o rok dříve –13,2 mld.).
4
Jednalo se o inkaso v prvních dvou měsících roku ve výši bezmála 20 mld. korun, které představovalo část závěrečných plateb
vztahujících se k programovému období 2007–2013. Bez této mimořádné platby by byl objem přijatých prostředků z rozpočtu EU
(vč. FM) za celé 1. pololetí 2018 naopak meziročně o 1 mld. korun nižší.
2
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Po postupném vyprchávání
mimořádných růstových
faktorů se vývoj inkasa
DPH začal opět sbližovat
s vývojem výdajů na
konečnou spotřebu.

Výběr klíčových položek
spotřební daně zůstal
vlivem protichůdně
působících faktorů bez
výraznějších změn.

Celostátní výběr objemově dominantní daně (DPH) vzrostl o 8,2 % (na úrovni SR jen
5
o 4,9 %) . Z rekordního tempa zaznamenaného v 1. pololetí 2017 (14,2 %) značně slevil.
6
V průběhu 2. čtvrtletí 2018 však efekt nestandardně vysoké základny postupně
vyprchával a dynamika výběru DPH se výrazněji sbližovala s vývojem výdajů na
konečnou spotřebu domácností či vlády. Souhrnný růst inkasa spotřebních daní zůstal
letos (shodně jako v loňském 1. pololetí) těsně pod 1 %. Mírný růst výběru váhově
dominantní spotřební daně z minerálních olejů (o 1,8 %) vykompenzoval menší, ale
7
rozpočtem očekávaný výpadek příjmů u daně z tabákových výrobků (–1,1 %) .
Robustnějšímu růstu výběru daně z minerálních olejů (v souvislosti s efektem příznivého
ekonomického vývoje na rostoucí mobilitu podpořeným i teplým počasím) bránily
8
administrativní a cenové vlivy . Zatímco dosavadní letošní výběr klíčových položek
spotřební daně kopíruje rozpočtová očekávání, u DPH za nimi mírně zaostával.

Výběr korporátní daně
zvolnil na nejnižší tempo
od konce poslední recese.

Objem vybrané daně z příjmu právnických osob v 1. pololetí meziročně stagnoval.
Náznaky zpomalení růstu, související s nižší ziskovostí podniků zejména vlivem
sílících mzdových nákladů, byly patrné již během loňského roku. Vzhledem k tomu, že
celoroční úhrada daně od největších plátců se projevuje nejen v červnu, ale i v červenci,
je vhodnější tuto daň srovnávat v kumulaci za prvních sedm měsíců v roce. V tomto
případě činil meziroční růst inkasa 2,6 % (blížil se tak rozpočtově očekávané dynamice).
Zároveň byl ale nejslabší za posledních pět let (resp. od konce poslední recese).

Vývoj na pracovním trhu
se příznivě promítl do
inkasa DPFO ze závislé
činnosti. To vzrostlo
meziročně o rekordních
15,4 %.

Celostátní výběr daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ze závislé činnosti nadále sílil.
Zatímco v první polovině loňského roku rostl o 12,6 %, letos již o 15,4 % (meziroční
tempa byla letos v obou čtvrtletích shodná). Podobné tempo se naposledy objevilo ve
2. čtvrtletí konjunkturního roku 2007. V současné dynamice inkasa se projevuje nejen
dopad rekordního počtu pracujících i akcelerující průměrné mzdy (vlivem tržních faktorů
i navyšování minimální mzdy), ale i daňová politika státu (zvýšená podpora rodin
s dětmi). Inkaso DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (placené plátci) zůstalo na
konci pololetí kladné již třetím rokem v řadě (letos +0,7 mld. korun). Zároveň však bylo
9
meziročně o polovinu nižší . Pod úrovní loňského roku se nacházelo inkaso i v 1. čtvrtletí
(před ročním zúčtováním záloh na základě podání daňových přiznání). Navzdory
dlouhodobějšímu růstu ekonomiky i mírnému navyšovaní počtu podnikajících osob
zatím zůstává výběr této daně za rozpočtovým očekáváním. Inkaso DPFO plynoucí
z kapitálových výnosů bylo meziročně o téměř osminu vyšší (v loňském roce přitom
výběr meziročně mírně klesal), pozitivní dopad na příjmy SR byl však vzhledem
k nízké váze této daně prakticky zanedbatelný.

Růst celkových výdajů SR
letos akceleroval na
desetileté maximum. Stály
za tím jak vyšší běžné
výdaje, tak i zrychlené
čerpání prostředků
z rozpočtu EU…,

Tempo meziročního růstu celkových výdajů SR v 1. pololetí výrazně zrychlilo (na 10,2 %,
o rok dříve jen 2,5 %) a dosáhlo v tomto období roku desetiletého maxima. Výdaje sílily
i v průběhu roku 2018 (v 1. čtvrtletí +8,7 %, ve 2. čtvrtletí +11,5 %). Pololetní růst
celkových výdajů byl tažen primárně běžnými výdaji, z pětiny však přispěly i investice.
Propad investic se tak po dvou letech zastavil. Jejich letošní objem (33 mld. korun)
převýšil loňskou skutečnost o bezmála 13 mld. (v samotném 1. čtvrtletí jen o 5,5 mld.).

5

Od ledna 2018 vstoupila v platnost změna rozpočtového určení daní, která snížila podíl státního rozpočtu na celostátním výnosu DPH
z 69,68 % na 67,5 % ve prospěch podílu obcí.
6
Šlo zejména o vliv zavedení kontrolních hlášení a elektronické evidence tržeb – hlavně její druhé vlny (účinné od dubna 2017 pro
maloobchod, velkoobchod). V dubnu 2018 tak výběr DPH již narážel na vyšší srovnávací základnu a jeho meziroční růst se po šestnácti
měsících zastavil (–2,6 %). V následujících měsících se sice růst DPH obnovil, ale dosahoval slabších temp než na počátku roku 2018.
7
Mírný pokles výběru této daně patrně souvisí s přijetím protikuřáckého zákona (platného od června 2017). Jeho dopad na omezení
spotřeby cigaret, popř. přesun spotřeby k alternativním produktům – např. elektronickým cigaretám – se tak prozatím ukazuje jako
rozpočtově významnější nežli vliv opětovného navýšení sazeb z tabákových výrobků (platného od ledna 2018).
8
Jde o tzv. zelenou naftu umožňující vrácení této daně v oblasti živočišné prvovýroby. Tento odpočet se v letošním roce (na rozdíl od
loňska) projevuje již v plné výši. Na spotřebu benzinu a motorové nafty mohly mít zčásti negativní vliv i rostoucí ceny. Zatímco v první
polovině roku 2017 spotřebitelské ceny PHM klesaly, letos tomu bylo naopak. Průměrná červencová cena motorové nafty (32,4 Kč/l)
byla nejvyšší od července 2015, cena benzinu Natural 95 (33,1 Kč/l) dokonce od prosince 2014.
9
Vzhledem k relativně nízkému objemu této daně je její meziroční srovnání velmi citlivé na změny v možnostech daňových odpočtů (slevy na
druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti).
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… velmi nízké čerpání
investic ze SR na
výhradně národní projekty
ale přetrvávalo.

10

Postupné zrychlování investiční aktivity státu dokládá i aktuálnější srpnová statistka .
V pozadí tohoto oživení stály výdaje na společné programy ČR a EU (při objemu
22,9 mld. byly meziročně o 13,2 mld. korun vyšší). I přes dílčí zlepšení činilo pololetní
čerpání všech investic SR jen 36 % celoročně rozpočtované částky. Projevuje se dosud
11
velmi nízké čerpání financí na výhradně národní projekty (bez vztahu k EU) . Podíl
investic na celkových výdajích SR činil v 1. pololetí 4,8 %. Přestože byl meziročně skoro
o třetinu vyšší, šlo zároveň o druhý nejnižší podíl za posledních čtrnáct let.
V konjunkturním roce 2008 pololetní podíl investic atakoval 10% hranici.
Graf č. 19: Skladba příjmů ČR z rozpočtu EU a čistá pozice ČR vůči EU
v rámci 1. pololetí (v mld. korun)
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Výše čisté pozice ČR vůči
EU meziročně o třetinu
oslabila vlivem pomalého
náběhu čerpání v oblasti
strukturální a kohezní
politiky.

Pomalejší náběh čerpání prostředků z rozpočtu EU v první třetině současného
programového období dokládá i souhrnná čistá pozice ČR vůči EU. Kladné saldo ČR
se meziročně snížilo o více než třetinu a za celé 1. pololetí činilo 10,4 mld. korun. Při
srovnatelném objemu pololetních plateb do rozpočtu EU (necelých 23 mld.) bylo
nižší saldo výhradně výsledkem slabších příjmů. Ty klesly o šestinu (na 32,9 mld.
12
korun) . Ze struktury příjmů vyplývá, že za pomalejším čerpáním stály toky
vztahující se ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti. Platby v oblasti společné
zemědělské politiky jsou naopak v posledních letech prosty výraznějších výkyvů.

Akcelerace běžných
výdajů SR z velké části
souvisela s navýšením
mzdových prostředků pro
pracovníky rozpočtové
sféry.

Růst běžných výdajů SR zrychloval již druhým rokem v řadě. Zatímco v 1. loňském
pololetí byly tyto výdaje taženy hlavně vyššími sociálními dávkami (primárně důchody),
letos se na jejich meziročním růstu (+51,4 mld. korun) podílely nejvíce neinvestiční
13
transfery územním rozpočtům (+15,9 mld., resp. růst o 18,6 %) . Výdaje na platy
v ústředních orgánech státní správy vzrostly o sedminu, meziročně téměř
dvojnásobným tempem. Vyšší výdaje souvisely primárně s navýšením platových tarifů.

10

Objem kapitálových výdajů SR za osm měsíců dosáhl již 48,4 mld. korun (meziročně byl vyšší o 14,1 mld.). Téměř dvě třetiny z této
částky putovaly letos na financování společných programů ČR a EU (včetně společné zemědělské politiky).
11
Z celoročně očekávané částky (dle schváleného SR) ve výši 54 mld. bylo za letošní 1. pololetí na tyto účely čerpáno jen 10 mld. korun.
12
Meziroční pokles celkových příjmů ČR z EU není v rozporu s výše uvedeným tvrzením o letošním dílčím pokroku v čerpání prostředků
z rozpočtu EU. Investiční výdaje SR na společné projekty ČR a EU vyjadřují objem všech předfinancovaných prostředků. Ty se teprve
s určitým zpožděním projevují v celkovém vztahu ČR vůči rozpočtu EU (na příjmové straně, ve formě zpětně proplacených prostředků).
13
Šlo o dotace na přímé náklady základních a středních škol (růst o 10,4 mld. Kč) a transfery obcím a krajům dle zákona o sociálních
službách (+5,5 mld. Kč). Meziroční zvýšení souviselo především s navýšením mzdových prostředků.
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Graf č. 20: Příjemci důchodů, příjmy i výdaje na důchody ze SR (meziročně v %)
a jejich saldo (v mld. korun) v rámci 1. pololetí
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*Jde o starobní důchod přiznaný před dosažením důchodového věku a krácený za předčasnost po celou dobu
pobírání důchodu.
Zdroj: MF, ČSSZ

Výdaje na důchody rostly
bezmála o 5 %. Počet lidí
pobírajících důchod
stagnoval. Růst počtu
příjemců trvale krácených
starobních důchodů
nadále oslaboval.

Výdaje na sociální dávky, tvořící více než dvě pětiny běžných výdajů SR, v 1. pololetí
2018 meziročně vzrostly o 13 mld. korun (o 0,5 mld. méně než před rokem). Více
než tři čtvrtiny prostředků na sociální dávky směřovaly na důchody, na něž stát vydal
o 4,9 % více. Při stagnaci počtu lidí pobírajících důchod (2,89 mil.) bylo pro vývoj
14
výdajů zcela určující nastavení valorizace . Průměrná měsíční výše starobního
důchodu (sólo) činila dle ČSSZ v letošním 2. čtvrtletí u mužů 13 633 korun, u žen
11 247 korun. Pozitivní bylo, že navzdory prodlužujícímu se věku pro odchod důchodu
se již třetím rokem v řadě oslabuje relativní přírůstek osob s trvale kráceným starobním
důchodem. Při sílícím všeobecném nedostatku pracovníků se zvyšují šance na
uplatnění i pro osoby v seniorském věku a pro některé z nich se možnost pracovního
15
přivýdělku stává i atraktivní . Příznivá situace na pracovním trhu stimulovala růst
výběru pojistného na důchody. Jeho meziroční tempo letos vyšplhalo již nad 10 %
16
a blížilo se dosud rekordní dynamice z roku 2007. Saldo důchodového účtu tak
poprvé za posledních deset let skončilo přebytkem (necelých 7 mld. korun). Na
celkovém pojistném na sociální zabezpečení získal stát meziročně o 23,5 mld. korun
více a šlo současně o nejvýznamnější položku, jež letos přispěla k růstu celkových
příjmů SR.

Růst výdajů na
nedůchodové sociální
dávky zrychlil zejména
vlivem vyššího čerpání
nemocenských dávek.

Na ostatní sociální dávky (mimo důchody) vydal SR v 1. pololetí 62 mld. korun,
(meziročně o 4,8 % více, o rok dříve o 2,8 %). Jestliže v předchozích třech letech byla
dynamika ostatních sociálních dávek slabší než u důchodů, letos se jejich tempa
prakticky srovnala. K růstu výdajů na nedůchodové sociální dávky letos (podobně jako
v předchozích třech letech) přispěly nejvíce dávky nemocenského pojištění, jejichž
tempo se oproti loňsku zdvojnásobilo (na 17,4 %). To souviselo s pokračujícím růstem

14

Od ledna 2018 došlo ke zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč a procentní výměry o 3,5 % (tj. v průměru o 475 Kč měsíčně).
Nepřímo to dokládají i údaje ČSÚ ze šetření v domácnostech. Míra zaměstnanosti osob ve věku 65 až 69 let se v 1. čtvrtletí 2018
rovnala 13,6 %. Meziročně vzrostla o rovné 2 p. b., za poslední čtyři roky dokonce o 4,6 p. b.
16
Je vyjádřeno jako rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchody ze SR (z předběžných údajů).
15
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dočasné pracovní neschopnosti i vyššími průměrnými denními dávkami nemocenské
(odvozenými od úrovně výdělků v předchozích měsících). Řádově menší vliv mělo
silnější čerpání peněžité pomoci v mateřství (vlivem vyšší porodnosti) i letošní zavedení
nových dávek (dlouhodobá ošetřovatelská péče, otcovská poporodní péče). Dále SR
vydal více také na některých dávkách sociální péče – pro zdravotně postižené i na
příspěvcích na péči (pro dlouhodobě nemocné).
Graf č. 21: Vybrané výdaje státního rozpočtu v rámci 1. pololetí (v mld. korun)
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Zdroj: MF ČR

Pokles objemu
vyplacených dávek hmotné
nouze se prohloubil. Klesla
i výše ostatních dávek
vyplácených ve vazbě na
příjem domácnosti.

V ostatních druzích dávek se stále více projevoval vliv hospodářského růstu na příjmy
domácností. Úspory bylo letos dosaženo na podporách v nezaměstnanosti (7,4 %
17
meziročně) i na dávkách pomoci v hmotné nouzi (28 %, za čtyři roky dokonce 50 %).
Téměř o desetinu méně vydal SR v úhrnu na dávkách státní sociální podpory, které jsou
vypláceny ve vazbě na příjem domácnosti (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení).
Navyšoval se naopak objem váhově významných rodičovských příspěvků (+8,1 %),
o pětinu více šlo meziročně i na dosud relativně okrajovou podporu pěstounské péče.

Redukce čistých výdajů na
státní dluh letos již
nepokračovala. Nominální
výše dluhu zůstala i přes
dílčí kolísání stabilizovaná.

Pokles čistých výdajů na státní dluh (započatý po roce 2013) se letos zastavil.
18
V 1. pololetí překročily výdaje v této oblasti 20 mld. korun (meziročně vzrostly o 7 %) .
19
Státní dluh čítal na konci června 1 713,5 mld. korun a proti zvýšené loňské základně
klesl o 4,2 %. Ve srovnání s předešlým čtvrtletím absolutní výše dluhu stagnovala. Stát
nadále využíval příznivých podmínek v části peněžního trhu a ve větší míře prodával
státní pokladniční poukázky splatné ještě v průběhu letošního roku. Výpůjční potřeba
státu byla nadále soustředěna výhradně na domácí trh. Zatímco vnitřní dluh se tak
navyšoval, korunová hodnota vnějšího dluhu meziročně klesla o více než čtvrtinu.
Vnější dluh se na celkové zadluženosti státu podílel již méně než osminou (nižší podíl

17

V červnu 2018 pobíralo podporu v nezaměstnanosti 66 tis. registrovaných uchazečů (meziročně o osminu méně). Šlo o necelých
30 % všech uchazečů o práci. Průměrná výše měsíční dávky v nezaměstnanosti činila 7 382 korun.
18
Jde o saldo rozpočtové kapitoly 396 – Státní dluh. Výdaje na splátku dluhu jsou ovlivněny nejen výpůjční potřebou státu, ale i situací
na dluhopisových trzích. Od poloviny loňského roku průměrné výnosy tuzemských státních dluhopisů vytrvale rostou.
19
V 1. čtvrtletí 2017 dluh vystoupal na 1 789 mld. korun a zaznamenal nejrychlejší mezičtvrtletní růst od roku 2010 (+11 %). Toto krátkodobé
navýšení souviselo se specifickou situací na dluhopisovém trhu vlivem očekávání spojených s ukončením režimu devizových intervencí.
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Pokles váhy nerezidentů
mezi držiteli státního dluhu
se ve 2. čtvrtletí zastavil.

I přes mírné zhoršení
patřilo i letos Česko
v rámci EU do pětice
nejméně zadlužených
ekonomik.

Míra zadluženosti se
meziročně snížila téměř
ve všech státech Unie.

Sektor vládních institucí
pokračoval v přebytkovém
hospodaření. Přispěly
k tomu nejvíce výsledky
obecních a krajských
rozpočtů.

byl naposledy zaznamenán na konci roku 2004). Proměňuje se i skladba držitelů dluhu.
Zhruba tři čtvrtě roku trvající odliv spekulativního kapitálu projevující se poklesem
objemu dluhu v držbě nerezidentů se letos na počátku jarního období (souběžně
s kurzovým posilováním koruny) zastavil. Od té doby podíl takto drženého dluhu mírně
roste. Dlouhodobě se naopak snižuje podíl státního dluhu v držbě sektoru domácností.
20

Dluh celého sektoru vládních institucí dosáhl dle aktuálních dat ČSÚ na konci
21
1. čtvrtletí 2018 výše 1 832,4 mld. korun. Nominální výše dluhu meziročně klesla
(o 4,1 %), ve srovnání s obdobím 2014 až 2015 se ale téměř nezměnila. Na redukci
absolutní výše zadlužení se vedle ústředních vládních institucí podílely také místní vládní
instituce. Letošní míra zadluženosti (35,8 % HDP) řadila Česko do pětice nejlépe
postavených států EU. Výrazně příznivější pozici než ČR se dlouhodobě těší jen
Estonsko, Bulharsko a Lucembursko. Přestože meziroční pokles míry zadluženosti
v celé EU přetrvává již bezmála tři roky, jeho tempo se příliš nezvyšuje (v průměru za
celé období činilo ročně –1,7 p. b.). Pozitivní však bylo, že alespoň mírně zredukovali
letos svou zadluženost všichni členové Unie (vyjma Řecka). O pomalém pokroku svědčí
skutečnost, že ve srovnání s mírou zadluženosti dosaženou před deseti lety byly letos
v lepším postavení jen Německo a Malta. Zadlužeností pod úrovní Maastrichtského
kritéria (60 % HDP) se dle údajů z 1. čtvrtletí vyznačovala jen necelá polovina členských
států eurozóny. Kromě Nizozemska šlo přitom vesměs o malé ekonomiky.
Sektor vládních institucí v Česku vykázal za 1. čtvrtletí 2018 (v metodice národního
účetnictví) přebytek 8,6 mld. korun, resp. 0,7 % HDP (po sezónním očištění 1,7 %
HDP). K meziročnímu navýšení přebytku (o 5,4 mld.) přispěly nejvíce místní vládní
instituce. Příznivější bylo i hospodaření zdravotních pojišťoven. Naopak deficit
ústředních vládních institucí se mírně prohloubil (na necelých 16 mld. korun).
Graf č. 22: Struktura státního dluhu ČR (stav na konci pololetí, v mld. korun)
a podíl korunových dluhopisů v držbě nerezidentů (v %, pravá osa)
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Zohledňuje kromě státního rozpočtu i hospodaření ost. ústředních vládních institucí a též územně správních celků i zdravotních pojišťoven.
Předběžné údaje o dluhu i deficitu sektoru vládních institucí za 2. čtvrtletí 2018 zveřejní ČSÚ 3. října 2018, Eurostat posléze 23. října 2018.
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