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Shrnutí
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu
na rok 2021 (SR 2021), který je předkládán za mimořádných okolností pandemie covid-19 a s tím
souvisejícího ekonomického poklesu a vysoké nejistoty. To ovlivnilo jeho přípravu posunutím lhůt
na jeho předložení vládě a do Poslanecké sněmovny PČR. Státní rozpočet je tak připraven
na základě makroekonomické predikce ze září. Do Poslanecké sněmovny PČR byl návrh předložen
30. října. Nejistotu ohledně vývoje situace a obtížnost tvorby predikcí ilustruje také fakt, že situace
ohledně nástupu tzv. druhé vlny covid-19 byla značně odlišná v září, kdy byla představena predikce
MF ČR a na konci října, kdy vláda návrh rozpočtu předložila Poslanecké sněmovně PČR.
Pozměněna je také metodika této pravidelné studie, kdy při srovnávání výdajů a příjmů rozpočtů
srovnáváme návrh SR 2021 s pozměněným návrhem státního rozpočtu na rok 2020 (SR 2020).
Důvodem je zejména nevhodnost srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2020 vzhledem
k signifikantní změně SR 2020 v průběhu roku. Pro lepší srovnání uvádíme v některých případech
také data za rok 2019.
První část studie je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a
výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu
při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům
vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2021.
Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
V reakci na koronavirovou krizi byla na úrovni EU aktivována všeobecná úniková doložka Paktu
stability a růstu umožňující členským státům odchýlit se od rozpočtových požadavků evropského
fiskálního rámce, a to zatím pouze pro roky 2020 a 2021. V dubnu byl novelizován zákon
o rozpočtové odpovědnosti, který rozvolnil rozpočtová pravidla pro roky 2021 až 2027. Pro rok
2021 tak může strukturální deficit sektoru veřejných institucí dosáhnout hodnoty až 4 % HDP.
Následně se má pro každý další rok výše strukturálního deficitu snižovat o 0,5 p.b. až do výše 1 %
HDP v roce 2027.
Strukturální deficit sektoru vládních institucí je však odhadován pro rok 2021 ve výši 4,5 % HDP,
tedy vyšší než stanovený pravidly rozpočtové odpovědnosti. Celkový dluh sektoru vládních institucí
má vzrůst na úroveň 42,7 % HDP.
Předložený vládní návrh SR 2021 obsahuje celkové příjmy ve výši 1 488,3 mld. Kč, celkové výdaje
ve výši 1 808,3 mld. Kč a schodek ve výši 320 mld. Kč. Oproti SR 2020 po změnách se jedná
o navýšení celkových příjmů a snížení výdajů. Plánovaný rozpočtový schodek je sice v meziročním
srovnání nižší (schválený schodek státního rozpočtu 2020 je 500 mld. Kč), podle nejnovějších
výsledků pokladního plnění státního rozpočtu za říjen je schodek státního rozpočtu zatím na úrovni
274 mld. Kč, tedy daleko za plánovanou hodnotou 500 mld. Kč. Nelze tedy předpokládat, že
na konci roku dosáhne plánované výše.
V meziročním srovnání je očekáván vyšší výběr u všech daní. To by mělo být ovlivněno zejména
pozitivním ekonomickým vývojem. Naopak výdaje mají být meziročně nižší, jelikož výdaje SR 2020
byly v důsledku koronavirové krize v průběhu roku výrazně navýšeny. Snížily se zejména běžné
výdaje, naopak kapitálové výdaje rostou. Jejich podíl na celkových výdajích státního rozpočtu
naroste na 10 %.
V předloženém návrhu SR 2021 není obsažen tzv. daňový balíček, který se v současnosti
projednává v Poslanecké sněmovně PČR a má upravit podobu daní na příští rok. Balíček obsahuje
také pozměňovací návrh, který může v případě schválení výrazně negativně ovlivnit příjmy
veřejných rozpočtů. To společně s nejistým vývojem ohledně pandemie covid-19 a jejích
socioekonomických dopadů v příštím roce ještě navyšuje nejistotu ohledně hospodaření státu
v roce 2021, především o možnosti dodržení rozpočtovaných příjmů, výdajů a zejména deficitu.
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Úvod
Zákon o státním rozpočtu na rok 2021 (SR 2021) je předkládán za mimořádných okolností
pandemie covid-19 a s tím souvisejícího ekonomického poklesu. To ovlivnilo státní rozpočet na rok
2020, jež byl na jaře třikrát novelizován.1 Původně plánovaný deficit na rok 2020 ve výši 40 mld.
Kč byl nakonec navýšen na 500 mld. Kč, a to jednak vlivem snížení příjmů a také navýšení výdajů
rozpočtu.
Koronavirová krize ovlivnila i přípravu rozpočtu na rok 2021 a jeho předložení. Zákon č. 288/2020
Sb., kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 vládě
a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS PČR), stanovil termín předložení návrhu SR 2021
ministerstvem financí (MF ČR) do PS PČR nejpozději na 30. října 2020. Jako důvod prodloužení lhůt
pro předložení SR 2021 uvedla vláda extrémní nejistotu z důvodu koronavirové krize a jejích
dopadů a snahu o co nejlepší reflexi stavu ekonomiky, jelikož data o propadu ekonomiky za 2.
čtvrtletí jsou známa až po 1. září.2
Zároveň došlo v dubnu ke změně zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
(zákon o rozpočtové odpovědnosti), která významně ovlivní podobu veřejných financí v příštích
letech.3 Novela rozvolňuje rozpočtová pravidla pro roky 2021 až 2027. Pro rok 2021 je tak stanoven
limit deficitu sektoru veřejných institucí ve výši 4 % HDP. Až do roku 2027 se deficit hospodaření
má snižovat o 0,5 p.b. až do výše 1 % HDP v roce 2027.
Vláda předložila 30. října 2020 PS PČR ke schválení návrh státního rozpočtu na rok 2021 (ST 1067,
VIII. VO). Společně s návrhem státního rozpočtu předložila vláda na vědomí PS PČR také
1

Zákon č. 355/2019 Sb. byl na jaře třikrát novelizován, a to zákonem č. 129/2020 Sb., zákonem č. 208/2020 Sb. a
zákonem č. 323/2020 Sb.
2
Důvodová zpráva k zákonu č. 288/2020 Sb., kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2021
3
Zákon č. 207/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona
č. 277/2019 Sb.
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střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2022 a 2023 (ST 1068, VIII. VO). Celý dokument
předloženého návrhu státního rozpočtu obsahuje návrh zákona a jeho přílohy (úhrnnou bilanci,
přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu podle kapitol a ukazatele za jednotlivé kapitoly ad.),
důvodovou zprávu a dokumentaci. Dokumentace k návrhu zákona má 7 částí:
A. Makroekonomický rámec a fiskální politika
B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021
C. Tabulková část
D. Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví
E. Struktura výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS
podle kapitol státního rozpočtu
F. Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv
G. Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
soudržnosti regionů soudržnosti
Následující text přináší shrnutí, výběr a analýzu vybraných údajů v návrhu státního rozpočtu. Vládní
návrh státního rozpočtu na rok 2021 obsahuje informace o hospodaření státu v příštím roce, jež
je postaveno na historických datech i předpovědích týkajících se nejen vývoje ekonomiky České
republiky, ale také stavu globálního hospodářství. Tento text vychází primárně z údajů obsažených
v návrhu SR 2021 a používá především data Českého statistického úřadu (ČSÚ), MF ČR, České
národní banky (ČNB) a Eurostatu. Studie navazuje a vychází z předchozích studií Parlamentního
institutu věnovaných státním rozpočtům a státním závěrečným účtům. Zároveň byla pozměněna
metodika této pravidelné studie, kdy při srovnávání výdajů a příjmů rozpočtů srovnáváme návrh
na rok 2021 s pozměněným návrhem státního rozpočtu na rok 2020. Důvodem je zejména
nevhodnost srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2020 vzhledem k signifikantní změně rozpočtu
na rok 2020 v průběhu roku.

Základní ukazatele návrhu SR 2021
Tabulka 1: Bilance příjmů a výdajů návrhu SR 2021 v Kč
Příjmy
Výdaje
Saldo SR

1 488 336 029 790
1 808 336 029 790
- 320 000 000 000

Zdroj: Návrh SR 2021

Východiska návrhu SR 2021
. programové prohlášení vlády,
. rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na roky 2021 až 2023,4
. novela zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti měnící stanovení výši výdajových
rámců tedy strukturálního salda sektoru veřejných institucí,
. predikce základních makroekonomických indikátorů ze září připravené MF ČR.
. střednědobý výhledy státního rozpočtu na roky 2021 a 2022,
. zákon č. 288/2020 Sb. stanovující termín pro předložení návrhu SR 2021 vládě a PS PČR.5

4

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023 [online]. Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/rozpoctova-strategie/2020/rozpoctova-strategie-sektoruverejnych-i-38378
5
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2021, s. 3.
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Výdajové priority vlády v SR 2021
. zvýšení průměrného starobního důchodu o 839 Kč měsíčně (meziroční nárůst výdajů
o 29,5 mld. Kč),
. navýšení platby státu do veřejného zdravotního pojištění za osobu na 1 767 Kč/měsíc,
. zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství
o 9 %,
. zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva obrany ČR (meziroční nárůst výdajů o 12,8 mld. Kč),
. navýšení kapitálových výdajů (meziroční nárůst výdajů o 12,2 mld. Kč),
. výdaje na zajištění příprav předsednictví ČR v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.6
Výdajové rámce státního rozpočtu na rok 2021
Výše výdajových rámců by měla zabezpečit strukturální deficit pod úrovní střednědobého
rozpočtového cíle (Medium Term Budgetary Objective, MTO), který byl pro ČR Evropskou komisí
počátkem roku 2019 zpřísněn na 0,75 % HDP7, což byla hodnota přísnější než hodnota stanovená
v českém zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Vzhledem k pandemii covid-19
přistoupila vláda ČR k přijímání opatření v boji s pandemií nebo na snížení socioekonomických
dopadů koronavirové krize. Obdobná opatření s negativním dopadem na veřejné finance přijímaly
i ostatní země. Na úrovni EU byla aktivována všeobecná úniková doložka Paktu stability a růstu,
která umožňuje členským státům odchýlit se od rozpočtových požadavků, které by se běžně
uplatňovaly v evropském fiskálním rámci.8 Zůstane v účinnosti i pro rok 2021, kdy je nadále
potřeba dle Komise stimulovat ekonomiku a poskytnout jí dočasnou a cílenou fiskální podporu.
Zároveň je však potřeba i nadále zajistit fiskální udržitelnost ve střednědobém horizontu.9
V ČR je závazný konsolidovaný rámec výdajů stanoven podle pravidel určených zákonem
o rozpočtové odpovědnosti.10 Před novelou z dubna 2020 muselo MF ČR při stanovení celkových
konsolidovaných výdajů vycházet ze stanovených celkových výdajů sektoru veřejných institucí,
které mohly dosahovat nejvýše hodnoty součtu 1 % prognózovaného nominálního HDP a
prognózovaných celkových konsolidovaných příjmů upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv
jednorázových a přechodných operací (§ 10 zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti). Novela
z dubna 202011 umožňuje pro rok 2021 navýšit strukturální deficit nad MTO, konkrétně na 4 %
HDP, přičemž až do roku 2027 se strukturální deficit bude snižovat o 0,5 p.b. ročně, až do úrovně
1 % HDP v roce 2027.
Národní rozpočtová rada (NRR) ve svém stanovisku k návrhu novely poukazuje na skutečnost, že
navzdory potřebným fiskálním stimulům v roce 2020 případně 2021 nebylo potřeba zákon
novelizovat. Původní znění zákona totiž „svým 1% limitem strukturálního salda fiskální prostor
vlády neomezuje. Důvodem je existence hned několika institutů, které zákon obsahuje a které
6

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2021, s. 4.
7
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2019) [online]. Dostupné z: https://unrr.cz/wpcontent/uploads/2019/06/Zpr%C3%A1va-o-dlouhodob%C3%A9-udr%C5%BEitelnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDchfinanc%C3%AD-2019.pdf
8
Po přistoupení k Fiskálnímu paktu se za normálních okolností na ČR vztahuje pravidlo vyrovnaných rozpočtů podle
Paktu, kde vyrovnaný rozpočet představuje strukturální schodek ve výši 0,5 %, resp. 1 % v případě zemí
s dlouhodobě vyrovnanými rozpočty a veřejným dluhem pod úrovní 60 % HDP.
9
Sdělení Komise Roční strategie pro udržitelný růst 2021 COM(2020) 575 final
10
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti byl schválen v lednu 2017. Do právního řádu
implementoval značnou část evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce. Obsahuje způsob
stanovení výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy.
11
Zákon č. 207/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění
zákona č. 277/2019 Sb.
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umožňují fiskální politice vhodně reagovat na mimořádné situace spojené s významnými
ekonomickými problémy, aniž by byla 1% limitem vázána.“12 V této souvislosti upozornila NRR
zejména na institut jednorázových a přechodných opatření zohledňovaných při stanovování
výdajových rámců. Vláda tak může překročit maximální hodnotu strukturálního deficitu
stanoveného zákonem o rozpočtové odpovědnosti o předpokládaný rozsah opatření stabilizujících
ekonomiku, která jsou časově ohraničena. Rovněž lze na tuto situaci aplikovat tzv. úniková
ustanovení, např. výdaje vzniklé na základě nouzového stavu nebo výdaje související s očekávaným
významným zhoršením ekonomického vývoje. „Ukotvení maximální hodnoty strukturálního
deficitu pro rok 2021 na 4 % je podle Národní rozpočtové rady nadbytečné, neboť i současné znění
zákona, jakož i metodické materiály vypracované MF ČR ve spolupráci s Radou, umožňuje přijmout
nezbytná fiskální opatření.“13
Návrh změny zákona o rozpočtové odpovědnosti
V současnosti probíhá v PS PČR druhé čtení návrhu daňového balíčku, který mění některé zákony
v oblasti daní (ST 910). Tisk obsahuje poslanecký pozměňovací návrh předsedy vlády Andreje
Babiše, který mění jak podobu daně z příjmu, tak také zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
tak, aby umožnil tvoření vyšších strukturálních deficitů. Podle návrhu by se výdajový rámec na rok
2022 vypočetl odvozením od výpočtu strukturálního salda pro rok 2021, který provede MF ČR
v létě 2021. Strukturální deficit pro rok 2022 se tak stanoví jako strukturální deficit v roce 2021
snížený o 0,5 p.b. Konsolidace má následně probíhat v dalších letech stejným tempem 0,5 p.b.
ročně. Zároveň nebude v roce 2021 předložena rozpočtová strategie na rok 2022.
NRR k tomu ve svém vyjádření uvádí, že změna zdaňování podle tohoto návrhu by vedla
k prohloubení strukturálního deficitu na přibližně 6 % HDP v roce 2021. Strukturální saldo by tak
podle pozměněných pravidel rozpočtové odpovědnosti dosáhlo úrovně -1 % HDP až v roce 2031.
Hranice dluhové brzdy (55 % HDP) by tak byla dosažena kolem roku 2027. NRR také poukazuje
na to, že takto závažně by zákon o rozpočtové odpovědnosti neměl být měněn poslaneckým
pozměňovacím návrhem, ale měl by projít standardním legislativním procesem. NRR proto
nedoporučuje tuto navrhovanou změnu schválit.14
MF ČR předkládá každoročně rozpočtovou strategii na 3 roky vycházející z makroekonomické
prognózy a fiskální prognózy sektoru veřejných institucí (její součástí je také konvergenční
program).15 Rozpočtová strategie obsahuje výdajové rámce na dané roky a postup jejich stanovení.
Pro tvorbu rozpočtu je dokument závazný. Od výdajového rámce v rozpočtové strategii je možné
12

Vyjádření Národní rozpočtové rady k vládnímu návrhu změny zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti. Dostupné z: https://unrr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-NRR-kvl%C3%A1dn%C3%ADmu-n%C3%A1vrhu-zm%C4%9Bny-z%C3%A1kona-o-pravidlech-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9odpov%C4%9Bdnosti.docx
13
Podle NRR by „zákony nejen v oblasti fiskálních pravidel by měly být univerzálně platné a neměly by pokud možno
zohledňovat každou specifickou situaci novými paragrafy, které se vztahují pouze k určitému období či jednomu roku.
V této souvislosti Rada zároveň považuje za nevhodné, že návrh změny zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
na jejichž dodržování má Rada dohlížet, nebyl s klíčovými aktéry, mezi které dle Zákona patří mimo jiné i právě Národní
rozpočtová rada, konzultován, ani jim nebyl tento záměr avizován.“ Tamtéž
14
Vyjádření Národní rozpočtové rady k pozměňovacímu návrhu, který ruší zdaňování superhrubé mzdy a rozvolňuje
fiskální pravidla obsažená v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dostupné z: https://unrr.cz/wpcontent/uploads/2020/10/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-N%C3%A1rodn%C3%AD-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9rady-k-pozm%C4%9B%C5%88ovac%C3%ADmu-n%C3%A1vrhu-kter%C3%BD-ru%C5%A1%C3%ADzda%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-superhrub%C3%A9-mzdy-a-rozvol%C5%88uje-fisk%C3%A1ln%C3%ADpravidla.docx
15
Podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je makroekonomická prognóza a rozpočtová prognóza
posuzována Výborem pro rozpočtové prognózy.
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se odchýlit pouze vlivem změny prognózovaných celkových příjmů, významného zhoršení
ekonomického vývoje, zhoršení bezpečnostní situace státu, odstraňování následků živelných
pohrom a 0,3 % částky v případě dalších nepředpokládaných vlivů.16 Zároveň při stanovení
celkových výdajů SR 2021 má MF ČR na základě zákona č. 288/2020 Sb., kterým se stanoví
termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu, přihlédnout též k očekávanému
makroekonomickému vývoji v roce 2020 ovlivňujícímu vývoj v letech 2021 až 2023.
Pro návrh SR 2021 byl výdajový rámec stanoven v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí
ČR na roky 2021 až 2023 schválené usnesením vlády č. 488 ze dne 30. dubna 2020. Na svém
zasedání 17. dubna Výbor pro rozpočtové prognózy posoudil makroekonomickou i fiskální
prognózu MF ČR, ze které strategie vychází. Výbor obě tyto prognózy vyhodnotil jako optimistické.
Výbor upozornil na obtížnost tvorby makroekonomické prognózy v situaci zatížení velkou
nejistotou, přičemž poukázal na vyšší riziko jejího nenaplnění, a to zejména pro rok 2020, pro rok
2021 by se prognóza mohla označit za realistickou.17 Ve Výboru převládal názor, že se horší
očekávaný vývoj klíčových makroekonomických ukazatelů odrazí do slabšího výběru daní a
pojistného. Za riziko Výbor označil diskreční opatření vlády, která jsou neukotvená a mohou
celkový výběr daní a pojistného ještě dále snížit.18
Rozpočtová strategie stanovila výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů ve výši 1 792
mld. Kč pro rok 2021, 1 811 mld. Kč pro rok 2022 a 1 825 mld. Kč pro rok 2023.19 NRR vyjádřila
souhlasné stanovisko ke stanovení konsolidovaných výdajových rámců. Upozornila však vládu, že
při jejich přípravě provedlo MF ČR metodické změny v odhadu klíčových parametrů pro určení
strukturálního deficitu, a to bez konzultace předem s NRR. Přitom stanovení metodiky má být
podle zákona o rozpočtové odpovědnosti společným úkolem MF ČR a NRR. Proto NRR apeluje
na vládu, aby byly metodické změny včas projednány a aby byly zveřejňovány veškeré číselné
podklady využité při odvozování výdajových rámců, což zvýší transparentnost a kredibilitu celého
procesu. NRR také doporučuje vládě, aby stanovila skutečné výdaje státního rozpočtu a státních
fondů „nižší, než jsou výdaje určené hotovostními konsolidovanými výdajovými rámci státního
rozpočtu a státních fondů“20, což ponechá vládě prostor na aktivní fiskální politiku, pokud dojde
ke zhoršení ekonomické situace. Zároveň NRR doporučuje „využít dodatečný fiskální prostor
získaný novelizací zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, pouze pro vhodně
zacílená stimulační opatření platná na časově ohraničené období, čímž bude zajištěn omezený
dopad na udržitelnost veřejných financí.“21
Při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2021 byl výdajový rámec navýšen na částku 1 848
mld. Kč, a to zejména v návaznosti na změnu predikce makroekonomického vývoje, změnu

16

Jakékoliv odchylky musí vláda řádně odůvodnit. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR z dubna 2020
[online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/vybor-pro-rozpoctoveprognozy/stanoviska-a-dalsi-dokumenty/2020/stanovisko-vyboru-pro-rozpoctove-prognoz-38233
18
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k fiskální prognóze Ministerstva financí ČR z dubna 2020 [online].
Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/vybor-pro-rozpoctove-prognozy/stanoviska-adalsi-dokumenty/2020/stanovisko-vyboru-pro-rozpoctove-prognoz-38234
19
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023 [online]. Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/rozpoctova-strategie/2020/rozpoctova-strategie-sektoruverejnych-i-38378
20
Stanovisko Národní rozpočtové rady číslo 2/2020 ze dne 28. 4. 2020 ke stanovení konsolidovaných výdajových rámců
státního rozpočtu a státních fondů na léta 2021 až 2023 [online]. Dostupné z: https://unrr.cz/wpcontent/uploads/2020/04/Stanovisko-2_2020_ke-stanoven%C3%AD-v%C3%BDdajov%C3%BDchr%C3%A1mc%C5%AF_final.doc.pdf
21
Tamtéž
17
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predikce odhadovaných hotovostních příjmů a vzhledem k makroekonomické situaci.22 Celkové
výdaje státního rozpočtu činí 1 808,3 mld. Kč, jsou tedy nižší než stanovený výdajový rámec.

Makroekonomické ukazatele a predikce ekonomického vývoje na rok 2021
Makroekonomický rámec návrhu SR 2021 vychází ze zářijové makroekonomické predikce MF ČR.23
Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil dne 21. září 2020 tuto makroekonomickou prognózu
MF ČR jako realistickou z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění. Pro toto hodnocení hlasovalo
6 z 9 členů, kteří se jednání účastnili. 3 členové označili prognózu jako optimistickou.
Členové výboru poukazovali na obtížnost vytváření i hodnocení prognóz za současných
makroekonomických podmínek. „Jako nejdůležitější riziko byl zmiňován vývoj pandemie covid-19,
v němž došlo za dva týdny od zveřejnění prognózy MF do data jednání Výboru k zásadnímu posunu.
Hlasování jednotlivých členů tak odráželo do značné míry akcentaci uvedeného rizika a i ti členové,
kteří se přiklonili k realistickému hodnocení, jej podmiňovali tím, že nedojde k plošnému vypnutí
ekonomik v Česku ani v zahraničí opatřeními proti šíření viru.“24 Makroekonomický rámec totiž
pracuje se scénářem, podle kterého již nebudou přijímána další významná restriktivní opatření
v boji s pandemií covid-19.25 Podle Výboru znejišťuje hodnocení prognózy také „neustále se měnící
záměry ekonomické politiky, prezentované politickou reprezentací. Některé ze záměrů, pokud by se
realizovaly, by měly potenciál citelně rozkolísat poptávku v české ekonomice mezi jednotlivými
roky.“26
Ekonomika je v současnosti značně negativně ovlivněna pandemií covid-19. Zejména v prvním
pololetí 2020 se vlivem restriktivních protipandemických opatření dostala do hluboké recese.
Nastavení fiskální politiky je pro rok 2021 expanzivní s cílem podpořit rychlejší ekonomické
oživování. Jak již bylo zmíněno, tak makroekonomický rámec nepředpokládá přijímání dalších
restrikcí v souvislosti s pandemií covid-19, což vzhledem k vývoji po jeho schválení může vyvolávat
pochybnosti nad jeho naplněním. Podle predikce MF ČR by měla ekonomická aktivita pomalu
oživovat. Růst nezaměstnanosti byl utlumen nástroji na podporu zaměstnanosti, jako je Antivirus,
obdobně vláda připravuje do budoucna mechanismus na podporu v částečné nezaměstnanosti,
tzv. kurzarbeit. Proto by růst nezaměstnanosti neměl být výrazný.27
Pro rok 2020 MF ČR předpokládá pokles HDP ve výši -6,6 % a pro rok 2021 růst ve výši 3,9 %.28
Dubnová predikce MF ČR uveřejněná v Konvergenčním programu uváděla odhad poklesu HDP
pro rok 2020 o něco nižší ve výši -5,6 %, pro rok 2021 počítala s růstem nižším na úrovni 3,1 %.29
Evropská komise ve své nejnovější podzimní předpovědi z listopadu 2020 odhaduje pokles HDP
v roce 2020 vyšší než je aktualizovaná predikce MF ČR, a to -6,9 % a růst HDP ve výši 3,1 % v roce

22

Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023, s. 14-15.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 2.
24
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR ze září 2020
[online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/vybor-pro-rozpoctoveprognozy/stanoviska-a-dalsi-dokumenty/2020/stanovisko-vyboru-pro-rozpoctove-prognoz-39478
25
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 1.
26
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR ze září 2020
[online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/vybor-pro-rozpoctoveprognozy/stanoviska-a-dalsi-dokumenty/2020/stanovisko-vyboru-pro-rozpoctove-prognoz-39478
27
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 1.
28
Tamtéž, s. 1
29
Konvergenční program ČR (duben 2020) [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicnisektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/konvergencni-program/2020/konvergencni-program-ceske-republiky-dub-38380,
s. 6.
23
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2021, tedy nižší než predikce MF ČR.30 ČNB ve své nejnovější prognóze z listopadu 2020 odhaduje
pokles HDP pro rok 2020 vyšší než MF ČR v návrhu SR 2021, a to na úrovni -7,2 %. Pro rok 2021
ČNB odhaduje rovněž výrazně nižší růst pouze 1,7 %.31
Graf 1: Růst HDP od roku 2006 a odhad růstu MF ČR na roky 2020 a 2021
8,0%
6,0%

6,9%
5,6%

5,4%

5,2%
3,9%

4,0%

3,2%

2,7%

2,4%

1,8%

2,3%

2,5%

2,3%

2,0%
0,0%

0,0%
-0,8%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

-2,0%
-4,0%

-4,7%

-6,0%

-6,6%

-8,0%

Zdroj: Eurostat a MF ČR, Návrh SR 2021
*Predikce MF ČR z návrhu SR 2021

MF ČR odhaduje inflaci v roce 2020 na úrovni 3,2 %, tedy nad inflačním cílem ČNB, a v roce 2021
na úrovni 1,9 %.32 Podzimní prognóza Evropské komise počítá s mírou inflace33 v roce 2020 na
úrovni 3,4 % a v roce 2020 na úrovni 2,3 %.34 Ještě v únoru 2020 přistoupila ČNB ke zvýšení
úrokových sazeb (dvoutýdenní repo sazba na úroveň 2,25 %), ekonomický propad způsobený
pandemií covid-19 vedl ČNB ke snížení dvoutýdenní repo sazby na 0,25 % během dvou měsíců. Co
se týče kurzu Kč/Euro, MF ČR odhaduje kurz Kč/Euro v roce 2020 na průměrné úrovni 26,3 Kč/Euro
a jeho posílení v roce 2021 na průměrnou úroveň 25,6 Kč/Euro.35
Hospodářský pokles by podle MF ČR měl vést ke snížení zaměstnanosti. Hospodářský šok se
však vzhledem k opatřením vlády a také ke stavu trhu práce před koronavirovou krizí
na nezaměstnanosti neodrazí stejnou měrou. Pro rok 2020 tak MF ČR odhaduje nezaměstnanost
ve výši 2,6 % a v roce 2020 na úrovni 3,4 %.36

30

European Economic Forecast. Autumn 2020 (Interim) [online]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf, s. 127.
31
Prognóza ČNB z listopadu 2020 (zveřejněná 5. 11. 2020) [online]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menovapolitika/prognoza/
32
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 1.
33
Vyjádřenou jako HICP
34
European Economic Forecast. Autumn 2020 (Interim) [online]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf, s. 127.
35
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 3.
36
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 5-6.
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Tabulka 2: Vybrané hlavní makroekonomické indikátory
HDP (mld. Kč, b.c.)
Růst HDP (%)
Míra inflace (%)
Míra nezaměstnanosti (%)

2014
4 346
2,3
0,4
6,1

2015
4 625
5,4
0,3
5,1

2016
4 797
2,5
0,7
4,0

2017
5 111
5,2
2,5
2,9

2018
5 409
3,2
2,1
2,2

2019
5 749
2,3
2,8
2,0

2020*
5 561
-6,6
3,2
2,6

2021*
5 860
3,9
1,9
3,4

Zdroj: Návrh SR 2021
*Predikce MF ČR

Makroekonomický rámec je zatížen řadou výrazně negativních rizik. Nejvýznamnějším rizikem
je další průběh pandemie covid-19. Mezi další patří nejistota kolem brexitu, přičemž
makroekonomický rámec je postaven na předpokladu, že nové vztahy se Spojeným královstvím
zachovají maximální míru volného pohybu zboží a služeb. Dalším rizikem je napětí v obchodních
vztazích mezi Čínou a Spojenými státy. Vnitřními riziky je např. otázka schopnosti trhu práce
absorbovat důsledky strukturálních změn týkajících se expanze nebo útlumu některých odvětví,
např. automobilového průmyslu.37

Vývoj zadlužení, deficitu a fiskální cíle
Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil rozpočtovou prognózu ze září 2020, na základě které
je připraven návrh SR 2021, jako realistickou. 4 členové hlasovali pro realistickou a 4
pro optimistickou, jeden nehlasoval. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor
konstatoval, že „značná neukotvenost makroekonomických podmínek se promítá do velké nejistoty
ohledně rozpočtových příjmů, a to zejména v roce 2021.“38 Členové upozornili na problém velkého
množství diskrečních položek, jejichž negativní dopad může být větší: „… největším problémem
jsou ovšem diskreční položky značného rozsahu, o nichž se na úrovni politické reprezentace mluví,
které ovšem nebyly zachyceny v prognóze MF, a dokonce ani uvedeny ani mezi riziky prognózy.
Zazněl názor, že právě takové položky vedou k nemožnosti hodnotit celou prognózu rozpočtových
příjmů.“39
Vláda ve svém návrhu státního rozpočtu předkládá plán deficitu státního rozpočtu na rok 2021
ve výši 320 mld. Kč. Fiskální politika by podle návrhu SR 2020 měla působit na vývoj ekonomiky
expanzivně v rozsahu 1,4 p.b.40 NRR upozorňuje, že SR 2021 je nastaven jako velmi silně
expanzivní, „…aniž by bylo specifikováno, jakým způsobem proběhne návrat veřejných financí
na udržitelnou úroveň.“41
Návrh SR 2020 obsahoval plánovaný deficit ve výši 40 mld. Kč. Vzhledem ke koronavirové krizi byl
SR 2020 na jaře třikrát novelizován42 a deficit navýšen až na 500 mld. Kč., a to jednak vlivem snížení
příjmů a také navýšení výdajů rozpočtu v boji s pandemií a jejími socioekonomickými dopady.

37

Tamtéž, s. 2.
Stanovisko Výboru pro rozpočtové prognózy k fiskální prognóze Ministerstva financí ČR ze září 2020
[online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/vybor-pro-rozpoctoveprognozy/stanoviska-a-dalsi-dokumenty/2020/stanovisko-vyboru-pro-rozpoctove-prognoz-39479
39
Tamtéž
40
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 10.
41
Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má činit 320 miliard korun. [online]. Dostupné z:
https://unrr.cz/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-pristi-rok-schodek-ma-cinit-320-miliard-korun/
42
Zákon č. 355/2019 Sb. byl na jaře třikrát novelizován, a to zákonem č. 129/2020 Sb., zákonem č. 208/2020 Sb. a
zákonem č. 323/2020 Sb.
38
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Podle nejnovějších výsledků pokladního plnění státního rozpočtu za říjen43 je deficit státního
rozpočtu pro rok 2020 zatím na úrovni 274 mld. Kč, tedy daleko za plánovanou hodnotou 500 mld.
Kč. Nelze tedy předpokládat, že na konci roku dosáhne plánované výše.
Graf 2: Vývoj salda státního rozpočtu od roku 2006 (v mld. Kč)
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Zdroj: Návrh SR 2021, SR 2020 po změnách v roce 2020
*SR 2020 po změnách v roce 2020 a návrh SR 2021

Pro rok 2020 je odhadováno hospodaření sektoru vládních institucí s deficitem ve výši 6,4 % HDP.
Pro rok 2021 plánuje MF ČR snížení deficitu na 4,9 % HDP.44 ČNB ve své zprávě o inflaci ze srpna
2020 odhaduje hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2020 na úrovni schodku 5,8 % HDP a
pro rok 2021 předpovídá schodek 4,3 % HDP, v roce 2022 na úrovni 3,9 % HDP. „Na horizontu
prognózy bude hospodaření sektoru vládních institucí hluboce deficitní.“45

43

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až říjen 2020 [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/pokladni-plneni-sr-39853
44
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 9-10.
45
Zpráva o inflaci - III/2020 [online]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menovapolitika/.galleries/zpravy_o_inflaci/2020/2020_III/download/zoi_2020_III.pdf, s. 23.
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Graf 3: Vývoj salda vládního sektoru od roku 2006 (% HDP)
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V případě naplnění predikcí je očekáváno dosažení strukturálního deficitu pro rok 2020 ve výši
3,1 % HDP, což neodpovídá stanovenému střednědobému cíli 0,75 % HDP. Vzhledem k pandemii
covid-19 byla aktivována všeobecná úniková doložka Paktu stability a růstu umožňující členským
státům odchýlit se od rozpočtových požadavků, které by se běžně uplatňovaly v evropském
fiskálním rámci a to i pro rok 2021. Zároveň byl novelizován zákon o rozpočtových pravidlech, který
na roky 2021 až 2027 rozvolnil rozpočtová pravidla. Pro rok 2021 tak má být strukturální deficit
sektoru veřejných financí ve výši 4 % HDP v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti. Až
do roku 2027 se deficit hospodaření bude snižovat o 0,5 p.b. až do výše 1 % v roce 2027. Vládou
schválený návrh SR 2021 však předpokládá strukturální deficit ve výši 4,5 % HDP.46
Tabulka 3: Saldo a dluh sektoru vládních institucí v návrhu SR 2021 (v % HDP)
Ukazatel
Celkové saldo
Strukturální saldo
Dluh

2014
-2,1
-0,7
41,9

2015
-0,6
-0,6
39,7

2016
0,7
1,0
36,6

2017
1,5
0,6
34,2

2018
0,9
-0,2
32,1

2019
0,3
-1,1
30,2

2020*
-6,4
-3,1
39,4

2021*
-4,9
-4,5
42,7

Zdroj: Návrh SR 2021, ČSÚ, predikce MF ČR

46

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: A. Makroekonomický rámec a fiskální politika, s. 10.
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Celkový státní dluh47 by podle návrhu SR 2021 měl vzrůst až na hodnotu 2 439 mld. Kč, při jeho
podílu k HDP ve výši 41,6 %. Podle návrhu SR 2021 by podíl státního dluhu k HDP měl překročit
zatím maximální výši z roku 2012 (40,8 %).
Graf 4: Výše celkového státního dluhu v ČR od roku 2006
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Zdroj: MF ČR, Návrh SR 2021, Návrh SR 2014
*Predikce MF ČR v návrhu SR 2021, SR 2020 po změnách v roce 2020

NRR ve své zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí z června 2020 nadále upozorňuje
na problém stárnutí obyvatelstva, který je nadále rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných
financí. V současné situaci je však hospodaření státu zasaženo zejména propadem ekonomiky
v souvislosti s pandemií covid-19 a také souvisejícími opatřeními na snížení socioekonomických
dopadů koronavirové krize. Vzhledem k novelizaci zákona o rozpočtové odpovědnosti NRR
upozorňuje, že v případě využití maximálních možných deficitů a zachování současné daňové a
výdajové politiky dojde k překročení hranice dluhové brzdy (55 % HDP) již v roce 2043. Loňská
zpráva uváděla rok 2047. Na konci 50letého sledovaného období by tak za těchto podmínek mohl
dluh sektoru vládních institucí vzrůst až do výše 298 % HDP. „I kdyby však finanční trhy na rostoucí
zadlužení země nijak nereagovaly a úroková míra byla nulová, dluh sektoru veřejných institucí by
se přiblížil úrovni 160 % HDP. Pokud bychom ale chtěli, aby byl veřejný dluh za padesát let
maximálně na úrovni dluhové brzdy, musela by se v každém roce projekce zlepšit bilance rozpočtů
veřejných institucí o 3,28 % HDP.“ Ani zahrnutí mimořádně pozitivních dopadů digitalizace a
robotizace nebo příznivějšího demografického vývoje v alternativních scénářích neřeší problém
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. NRR upozorňuje, že „systém je v dlouhodobé
nerovnováze, k jejímuž narovnání bude potřeba výraznějších než jen kosmetických úprav“. NRR
proto doporučuje co nejrychlejší reakci a co nejdřívější zahájení debaty vedoucí ke konkrétním
opatřením.48

47

Podle metodiky vládní finanční statistiky Mezinárodního měnového fondu (GFS)
Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2020) [online]. Dostupné z: https://unrr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Zpr%C3%A1va-o-dlouhodob%C3%A9-udr%C5%BEitelnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDchfinanc%C3%AD_2020.pdf, s. 5-6.
48
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Daňový balíček a daně v roce 2021
Součástí návrhu SR 2021 není návrh daňového balíčku, který je momentálně projednáván v PS PČR
ve druhém čtení jako ST 910. Tisk obsahuje poslanecký pozměňovací návrh předsedy vlády Andreje
Babiše, který mění podobu daně z příjmu (ruší tzv. superhrubou mzdu, přičemž zavádí sazby DPFO
ve výši 15 % a 23 % (nad 48násobkem průměrné mzdy)) a zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti tak, aby umožnila tvoření vyšších strukturálních deficitů. V odůvodnění
návrhu je uveden dopad změny DPFO na veřejné rozpočty ve výši 85,2 mld. Kč a na státní rozpočet
ve výši přes 56,2 mld. Kč. Výdajový rámec na rok 2022 se má vypočíst odvozením od výpočtu
strukturálního salda pro rok 2021, které provede MF ČR v létě 2021. Strukturální deficit pro rok
2022 a další má být vždy nižší o 0,5 p.b. ročně. Zároveň z tohoto důvodu nebude v roce 2021
předložena rozpočtová strategie na rok 2022. NRR k tomu ve svém vyjádření uvádí, že tato změna
by vedla k prohloubení strukturálního deficitu na přibližně 6 % HDP. Strukturální saldo by tak podle
těchto pravidel dosáhlo úrovně -1 % HDP až v roce 2031. Hranice dluhové brzdy (55 % HDP) by tak
byla dosažena kolem roku 2027. NRR také poukazuje na to, že takto závažně by zákon o rozpočtové
odpovědnosti neměl být měněn poslaneckým pozměňovacím návrhem, ale měl by projít
standardním legislativním procesem. NRR proto nedoporučuje tuto navrhovanou změnu
schválit.49
Je nutno dodat, že poslanecký pozměňovací návrh k ST 910 rušící tzv. superhrubou mzdu předložil
také vicepremiér Jan Hamáček. Jeho návrh obsahuje dvě nové sazby DPFO 19 % a 23 %. Další jeho
návrh zvyšuje slevu na dani na poplatníka ze současných 24 840 Kč na 27 240 Kč. Negativní dopad
těchto dvou návrhů do veřejných rozpočtů je v odůvodnění návrhů uveden jako 25 mld. Kč (10 a
15 mld. Kč) a do státního rozpočtu 16,6 mld. Kč (6,6 mld. Kč a 10 mld. Kč).
Součástí návrhu SR 2021 naopak je výnos daně z digitálních služeb. Návrh zákona o dani z digitálních
služeb se momentálně nachází ve druhém čtení v PS PČR (ST 658). MF ČR v návrhu SR 2021 počítá
s výnosem této daně v roce 2021 ve výši 2,5 mld. Kč v případě schválení její sazby ve výši 5 %.

49

Vyjádření Národní rozpočtové rady k pozměňovacímu návrhu, který ruší zdaňování superhrubé mzdy a rozvolňuje
fiskální pravidla obsažená v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Dostupné z: https://unrr.cz/wpcontent/uploads/2020/10/Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD-N%C3%A1rodn%C3%AD-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9rady-k-pozm%C4%9B%C5%88ovac%C3%ADmu-n%C3%A1vrhu-kter%C3%BD-ru%C5%A1%C3%ADzda%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-superhrub%C3%A9-mzdy-a-rozvol%C5%88uje-fisk%C3%A1ln%C3%ADpravidla.docx
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Příjmy státního rozpočtu na rok 2021
V návrhu SR 2021 jsou celkové příjmy rozpočtovány ve výši 1 488,3 mld. Kč. Oproti SR 2020
(po změnách v průběhu roku 2020) došlo k jejich navýšení o 123,5 mld. Kč, tedy o 9 %.50
Rozpočtované příjmy jsou vyšší než v roce 2020 po změnách v rozpočtu, ale nedosahují úrovně
příjmů v roce 2019.
Celkové daňové příjmy (vč. příjmů z pojistného na sociální zabezpečení) jsou pro rok 2021
rozpočtovány ve výši 1 284,5 mld. Kč, tedy 86 % celkových příjmů. Tvoří je z 57 % příjmy z daní a
poplatků a ze 43 % příjmy z pojistného na sociální zabezpečení. Nedaňové a kapitálové příjmy a
přijaté transfery tvoří téměř 14 % rozpočtovaných celkových příjmů rozpočtu na rok 2021.
Graf 5: Vývoj příjmů státního rozpočtu od roku 2011 v mld. Kč
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Daňová kvóta je makroekonomický ukazatel ukazující daňové zatížení v dané zemi a je vyjádřen
jako poměr daňových příjmů k HDP. Jednoduchá daňová kvóta51 je navrhována pro rok 2021
ve výši 18 % a složená daňová kvóta52 ve výši 34 %. Daňové zatížení je v návrhu státního rozpočtu
na rok 2021 mírně vyšší než v roce 2020 (po změnách v rozpočtu) ale nižší než v roce 2019. „Pokles
daňové kvóty od r. 2020 je způsoben mimo jiné zrušením daně z nabytí nemovitých věcí, výplatou
kompenzačních bonusů v roce 2020 a dalšími dočasnými diskrečními opatřeními („loss
carryback“).“53

50

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2021, s. 11.
51
„Jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze daňové příjmy veřejných rozpočtů, které se jako daně skutečně označují.“
Tamtéž, s. 11.
52
„…složená daňová kvóta zahrnuje kromě výše zmíněných daňových příjmů i příjmy z povinného pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i příjmy z povinného pojistného na zdravotní pojištění. Tato
kvóta je komplexnějším ukazatelem daňového zatížení.“ Tamtéž, s. 11.
53
Tamtéž, s. 12.
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Tabulka 4: Vývoj daňové kvóty od roku 2015 v %
2015
2016
2017
Jednoduchá
18,2
19,0
19,1
daňová kvóta
Složená daňová
32,4
33,4
33,8
kvóta

17

2018

2019*

2020*

2021*

19,3

19,2

18,0

18,1

34,5

34,5

33,5

33,9

Zdroj: MF ČR. Návrh SR 2021
*Daňová kvóta v návrhu SR 2021: pro rok 2020 – očekávaná skutečnost; pro rok 2021 - plán

Pro rok 2021 očekává MF ČR vyšší výběr daní než v aktuálním SR 2020, avšak menší než v roce
2019, a to vzhledem ke globálnímu ekonomickému poklesu způsobenému pandemií covid-19.
Predikce daňových příjmů v návrhu SR 2021 vychází ze zářijové makroekonomické prognózy MF
ČR. Neobsahuje však změny navrhované v rámci tzv. daňového balíčku (ST 910) případně
v pozměňovacích návrzích k němu. MF ČR předpokládá ve srovnání se SR 2020 vyšší výběr u všech
daní. To by mělo být ovlivněno zejména pozitivním ekonomickým vývojem. Naopak ve srovnání
s rokem 2019 je očekáván vyšší výběr zejména u DPH a spotřebních daní. Nejvíce ve srovnání
s výsledkem roku 2019 by měl poklesnout výběr daní z příjmu fyzických osob (DPFO).
Inkaso DPH v roce 2021 má být dle MF ČR pozitivně ovlivněno dříve zavedenými opatřeními jako
např. kontrolní hlášení. Pozitivní dopad do výběru DPH se odhaduje také v souvislosti se zrušením
daně z nabytí nemovitých věcí (ve výši 1,1 mld. Kč). Naopak negativní vliv na inkaso DPH bude mít
přesun některých služeb (stravovací služby, doprava ad.) do 10% sazby. Na inkasu daně z příjmu
právnických osob (DPPO) se projeví podobně jako u výběru ostatních daní ekonomický vývoj
spojený s koronavirovou krizí. Pozitivně se má dle MF ČR na výběru DPPO projevit zdanění rezerv
(5,3 mld. Kč), negativně např. zavedení institutu zpětného uplatnění ztráty („loss carryback“), kde
MF ČR odhaduje její dopad ve výši -8,1 mld. Kč. Výběr DPFO má být dle MF ČR negativně ovlivněn
zejména ekonomickou kondicí, především vyšší nezaměstnaností a snížením tempa růstu mezd, a
také dříve zavedenými opatřeními jako např. zavedení tzv. školkovného, snížení sazby pojistného
na veřejné zdravotní pojištění o 0,2 p.b. nebo opětovné zvýšení limitu pro výdajové paušály
na 2 mil. Kč. Výběr DPFO vybírané srážkou má být pozitivně ovlivněn již dříve zrušeným
osvobozením výher v hazardních hrách. Inkaso spotřební daně ovlivní pravděpodobně nižší
spotřeba pohonných hmot v roce 2021, oslabení turistického ruchu by také mohlo negativně
působit na spotřebu alkoholických nápojů. Daň z nabytí nemovitých věcí (majetková daň) byla
zrušena zákonem č. 386/2020 Sb. ze dne 15. září 2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují
další související právní předpisy. Návrh zákona zavádějící daň z digitálních služeb se v současnosti
nachází ve druhém čtení v PS PČR (ST 658), v případě schválení v navržené výši bude její sazba 7 %,
v návrhu SR 2021 uvádí MF ČR sazbu 5 %. SR 2021 počítá s jejím zavedením v roce 2021.54

54

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2021, s. 12-14.
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Tabulka 5: Příjmy z daní a poplatků v návrhu SR 2021 v mld. Kč

DPH
DPPO
DPFO
Spotřební daně
Majetkové daně55
Ostatní daně, poplatky a odvody56
Odvod z loterií/daň z hazardních her
Digitální daň
Příjmy z daní a poplatků celkem

SR 2019

SR 2020

291,3
123,5
164,6
156,4
13,9
9,3
5,0
764,0

290,3
77,8
130,7
147,6
3,2
10,0
4,4
664,0

Návrh SR
2021
299,3
89,4
166,8
162,0
10,9
5,1
2,5
736,0

Rozdíl 20212020
+9,0 (3 %)
+11,6 (15 %)
+36,1 (28 %)
+14,4 (10 %)
-3,2 (-)
+0,9 (9 %)
+0,7 (16 %)
+2,5 (-)
+72 (11 %)

Zdroj: Návrh SR 2021, částečně vlastní výpočet

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení by podle MF ČR měly v roce 2021 vzrůst ve srovnání
s rokem 2020 i 2019. Kromě ekonomického vývoje budou ovlivněny také dynamikou růstu platů
pro rok 2020 (-1,9 %) a pro rok 2021 (0,8 %). Předpokládané příjmy z pojistného na sociální
zabezpečení jsou pro rok 2021 rozpočtovány o 5 % vyšší než očekávané příjmy v roce 2020. Téměř
90 % příjmů z pojistného tvoří příjmy z pojistného na důchodové pojištění.
Tabulka 6: Příjmy SR z povinného pojistného na sociální zabezpečení (mld. Kč)

Příjmy z pojistného celkem
Z toho: důchodové pojištění

SR 2019

SR 2020

538,8
482

520,1
465,2

Návrh SR
2021
548,5
490,7

Rozdíl 20212020
+28,4 (5 %)
+25,5 (5 %)

Zdroj: Návrh SR 2021, SR 2020 - očekávaná skutečnost, částečně vlastní výpočet

55

V ČR je majetkovou daní pouze daň z nabytí nemovitosti
Ostatní daně a poplatky; poplatky za znečišťování životního prostředí (odvody na jaderný účet) a příjmy z úhrad
za dobývání nerostů; odvod za el. ze slunečního záření; odvod za odnětí půdy
56
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Jak je vidět v grafu 6, největší část příjmů z daní v návrhu SR 2021 tvoří výběr DPH, a to 20 %
celkových příjmů rozpočtu. DPPO tvoří pouze 6 % příjmů, DPFO 11 % a spotřební daně 11 % příjmů
státního rozpočtu. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení tvoří největší složku celkových
příjmů rozpočtu, a to 37 %.
Graf 6: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech státního rozpočtu v návrhu SR 2021
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pojistné na sociální zabezpečení**

nedaňové příjmy

kapitálové příjmy

přijaté transfery z EU a FM
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Zdroj: Návrh SR 2021, vlastní výpočet
* Ostatní daně a poplatky; poplatky za znečišťování životního prostředí (odvody na jaderný účet) a příjmy z úhrad
za dobývání nerostů; odvod za el. ze slunečního záření; odvod za odnětí půdy
** Zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Největší část, téměř 90 % pojistného na sociální zabezpečení tvoří právě důchodové pojištění.
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Výdaje státního rozpočtu na rok 2021
V návrhu SR 2021 jsou celkové výdaje rozpočtovány ve výši 1 808,3 mld. Kč. Oproti SR 2020
po změnách v průběhu roku 2020 se jedná o snížení výdajů o 56,5 mld. Kč. Vzhledem
ke koronavirové krizi byly výdaje SR 2020 v průběhu roku výrazně navýšeny. V návrhu SR 2020 byly
rozpočtovány výdaje ve výši 1 618,1 mld. Kč, tedy o 246,7 mld. Kč nižší než SR 2020 po změnách
v průběhu roku. SR 2020 by tak měl být zatím SR s historicky nejvyššími výdaji.
Graf 7: Vývoj výdajů státního rozpočtu od roku 2011 v mld. Kč
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* SR 2020 po změnách v roce 2020 a návrh SR 2021

V návrhu SR 2021 jsou běžné výdaje57 plánovány ve výši 1 621,8 mld. Kč, což ve srovnání se SR
2020 po změnách v průběhu roku představuje pokles o téměř 69 mld. Kč. Ve srovnání s rokem
2019 se jedná o nárůst běžných výdajů o 209 mld. Kč. Podle druhového členění tvoří největší část
běžných výdajů (81,5 %) transfery, z nich pak neinvestiční transfery obyvatelstvu (43,8 % běžných
výdajů, návrh SR 2021: 711,1 mld. Kč), jejichž 91,7 % je rozpočtováno v rámci kapitoly Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR.58 Neinvestiční transfery obyvatelstvu vzrostly meziročně o 33 mld. Kč
(5 %). Vyšším objemem vzrostly také neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům59, a to
o 19 mld. Kč (4 %).
Meziročně naopak poklesly neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům, a to o 26 mld. Kč
(-27 %).60 Toto snížení je způsobeno zejména poklesem výdajů na neinvestiční transfery
podnikatelským subjektům o 21,5 mld. Kč (28 %). Tento pokles je způsobený zejména nárůstem
výdajů na podporu podnikatelů v roce 2020. V roce 2020 v rámci novely zákona o státním rozpočtu
na rok 2020 byly rozpočtovány prostředky navíc v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa
57

Běžné výdaje tvoří především výdaje na platy a další neinvestiční výdaje (nákupy, transfery apod.)
Jedná se především o výdaje na důchody, příspěvky na péči, rodičovské příspěvky, nemocenské a ostatní dávky a
podpory v sociálním zabezpečení. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona
o státním rozpočtu ČR na rok 2021, s. 21.
59
Téměř z poloviny se jedná o transfery územním samosprávám (především prostředky z Ministerstva školství na platy
a učební pomůcky pro MŠ, ZŠ a SŠ; sociální péči ad.), téměř jednu třetinu tvoří transfery veřejným rozpočtům střední
úrovně (největší část tvoří např. platba státu na pojistné zdravotního pojištění nebo transfery státním fondům) a
zbytek transfery příspěvkovým a podobným organizacím (např. z kapitol ministerstva školství, kultury ad.). Tamtéž, s.
22.
60
Tamtéž, s. 22.
58
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(10 mld. Kč), které v SR 2021 rozpočtovány nejsou. Rovněž se v návrhu SR 2021 rozpočtují nižší
prostředky na cílený program řešení nezaměstnanosti v rámci kapitoly Ministerstva práce a
sociálních věcí.61 Meziroční pokles ostatních neinvestičních výdajů o 102,7 mld. Kč (výdaje jsou
pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 18,6 mld. Kč a v roce 2020 byla jejich výše 121,3 mld. Kč) souvisí
také s navýšením SR 2020 v souvislosti s opatřeními na zmírnění dopadů koronavirové krize.
Celkem představují sociální výdaje a výdaje na služby zaměstnanosti téměř polovinu všech výdajů
státního rozpočtu (47 %). Pro rok 2021 je navržen nárůst sociálních výdajů ve srovnání
s očekávanou skutečností v roce 2020 o 40,1 mld. Kč vyšší, tedy v celkové výši 845,1 mld. Kč.
Nejvyšší meziroční nárůst se týká plateb do veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní
pojištěnce, a to o 31,7 mld. Kč (32,4 %). Rostou také výdaje na sociální dávky o téměř 20 mld. Kč
(3 %). Z nich se nejvíce zvýšil objem výdajů na dávky důchodového pojištění o 30 mld. Kč a dále
výdaje na podpory v nezaměstnanosti o 3,5 mld. Kč. Meziroční pokles je naopak rozpočtován
u výdajů na nemocenské pojištění (-11,4 mld. Kč) a státní sociální podporu a pěstounskou péči
(-3,4 mld. Kč).62
Výdaje na platy organizačních složek státu, příspěvkových organizací a ostatní platby
za provedenou práci byly meziročně navýšeny v návrhu SR 2021 o téměř 13 mld. Kč (+5,6 %)
na úroveň 240 mld. Kč.63 Navýšeny byly zejména výdaje na platy pedagogických (navýšení platů
o 9 %) a nepedagogických pracovníků (navýšení platů o 4,3 %) v regionálním školství.64
Kapitálové výdaje jsou v návrhu SR 2021 rozpočtovány v celkové výši 186,6 mld. Kč, což představuje
v meziročním srovnání navýšení o 12,2 mld. Kč. K nárůstu došlo u výdajů krytých příjmy z EU a
finančních mechanismů (FM), a to o 25,6 mld. Kč. U tzv. „českých“ kapitálových výdajů došlo
meziročně k poklesu o 13,4 mld. Kč, který byl ovlivněn jednorázovým navýšením kapitálových
výdajů v rámci novely SR 2020.65
Při bližším pohledu na podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je možné pozorovat, že
plánované kapitálové výdaje na rok 2021 jsou mírně vyšší, než byla skutečnost roku 2019 a než je
SR 2020 po změnách. Pro rok 2021 plánovaný podíl dosáhl hodnoty podílu kapitálových výdajů
v letech 2010 až 2012.
Graf 8: Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích SR od roku 2011
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Tamtéž, s. 41.
Tamtéž, s. 26.
63
Tamtéž, s. 29.
64
Tamtéž, s. 31 a 53.
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Tamtéž, s. 20
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Mandatorní výdaje66
V návrhu SR 2021 jsou mandatorní výdaje rozpočtovány ve výši 992,2 mld. Kč, což představuje
55 % celkových výdajů SR. Jejich největší část, 931,8 mld. Kč, představují mandatorní výdaje
vyplývající ze zákona (94 % mandatorních výdajů).67 Tzv. kvazimandatorní výdaje jsou pro rok 2021
rozpočtovány ve výši 380,1 mld. Kč. Celkově tak 76 % výdajů v návrhu SR na rok 2021 tvoří
neflexibilní výdaje.
Graf 9: Vývoj mandatorních výdajů SR od roku 2011 v mld. Kč
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„Mandatorní výdaje jsou povinné výdaje státního rozpočtu vyplývající ze zákona nebo jiných právních norem a
smluvních závazků. Jsou neflexibilní částí státního rozpočtu, a tudíž nemohou být jednoduše změněny. Mandatorní
výdaje (MV) je možné rozdělit na ty, které vyplývají ze zákona, a ty, které vyplývají ze smluv a jiných právních norem.
Největší složku mandatorních výdajů tvoří sociální transfery (důchody, nemocenské pojištění, sociální podpora,
podpora v nezaměstnanosti atd.), přičemž jejich většina je tvořena především výplatou důchodů. Mandatorní výdaje
dále obsahují např. státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření, platbu na zdravotní pojištění, výdaje
na dluhovou službu, dotace státním fondům atd. Součástí ostatních mandatorních výdajů (mandatorní výdaje
vyplývající z jiných právních norem a smluvních závazků) jsou např. státní záruky, odvody a příspěvky do rozpočtu EU.
Kromě mandatorních výdajů obsahuje státní rozpočet i tzv. quasi mandatorní výdaje (QMV). Ty nejsou stanoveny
zákonem, jinou právní normou nebo smluvním závazkem, mají však charakter mandatorních výdajů. Stát se jich
nemůže jednoduše zříct, protože svou povahou jsou nezbytným výdajem. Tvoří je zejména mzdy organizačních složek
státu a příspěvkových organizací, kapitola ministerstva obrany, aktivní politika zaměstnanosti, platy duchovních a
od roku 2001 i investiční pobídky.“ SMETANKOVÁ, Daša. Mandatorní výdaje státního rozpočtu od roku 1995.
67
Zbytek mandatorních výdajů tvoří výdaje plynoucí z jiných právních norem případně smluvních závazků jako např.
odvody do rozpočtu EU. Ty jsou v návrhu SR 2021 rozpočtovány ve výši 60,4 mld. Kč. Vládní návrh zákona o státním
rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021, s. 20.
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Výdaje podle odvětví
Co se týče odvětvového členění výdajů v návrhu SR 2021, tradičně největší část výdajů (38 %) je
určena na dávky a podpory v sociálním zabezpečení. Jejich největší část tvoří výdaje na dávky
důchodového pojištění. Druhou největší část výdajů představují výdaje na vzdělávání a školské
služby, a to skoro 13 % všech výdajů SR, což představuje 4 % odhadovaného HDP v roce 2021.
Na zdravotnictví jde téměř 8 % všech výdajů, přičemž výdaje na zdravotnictví byly meziročně i ve
srovnání s rokem 2019 významně navýšeny. Na kulturu je určeno 1 % výdajů. Na obranu jde 4,1 %
výdajů rozpočtu.
Graf 10: Odvětvové členění výdajů a jejich podíl na celkových výdajích v návrhu SR 2021 (v %)

2,5%
3,0%
6,4%

0%

10%

12,8%

0,8%
0,9% 7,8% 1,8%
1,4%

20%

30%

40%

1,7%
2,4%
2,7%
1,5% 4,1%
5,2% 1,2%
3,3%

38,1%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Doprava

Vodní hospodářství

Spoje

Všeob. hosp. záležitosti a ost. ekon. funkce

Vzdělávání a školské služby

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Sport a zájmová činnost

Zdravotnictví

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Ochrana živ. prostředí

Ostatní výzkum a vývoj

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

Politika zaměstnanosti

Soc. služby a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměst.

Obrana

Civilní připravenost na krizové stavy

Bezpečnost a veřejný pořádek

Právní ochrana

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

St. moc, st. správa, územní samospráva a polit. strany

Jiné veřejné služby a činnosti

Finanční operace

Ostatní činnosti

Ostatní služby pro obyvatelstvo

Zdroj: Návrh SR 2021

PI 2.118

24

Výdaje SR 2021 podle vybraných kapitol
Tabulka níže přináší srovnání výdajů SR 2020 po změnách v průběhu roku a v návrhu SR 2021
v členění podle jednotlivých kapitol. Změny vyšší než 15 % jsou vysvětleny podrobněji
pod tabulkou. Pro ilustraci, lepší srovnání a vyloučení případných větších vlivů změn SR 2020
v souvislosti s pandemií covid-19 je v tabulce uveden také výsledek výše výdajů za jednotlivé
kapitoly v roce 2019.
Tabulka 7: Návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2021 podle kapitol (mil. Kč)

Kancelář prezidenta republiky
Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR
Senát Parlamentu ČR

444,4

419,3

422,8

Rozdíl
2021-2020
(v %)
0,8%

1 353,9

1 393,7

1 438,6

3,2%

611,0

645,6

635,8

-1,5%

Úřad vlády ČR

1 173,8

1 091,8

1 047,5

-4,1%

Bezpečnostní informační služba

2 029,2

2 147,3

2 297,3

7,0%

Ministerstvo zahraničních věcí

7 979,6

8 171,3

8 622,6

5,5%

68 321,1

72 600,4

85 359,9

17,6%

288,8

295,1

293,4

-0,6%

165,3

152,6

169,1

10,8%

23 115,9

23 889,2

23 776,8

-0,5%

638 501,4

694 450,0

709 590,5

2,2%

80 471,5

82 269,4

85 597,4

4,0%

Ministerstvo životního prostředí

17 529,4

17 899,4

11 350,1

-36,6%

Ministerstvo pro místní rozvoj

27 476,0

31 931,5

29 380,9

-8,0%

4 343,3

4 360,5

4 380,5

0,5%

47 649,1

49 104,1

46 966,1

-4,4%

75 228,8

90 472,7

115 997,4

28,2%

1 170,9

2 585,1

2 236,4

-13,5%

64 214,4

69 445,0

55 354,3

-20,3%

210 531,8

226 967,0

239 655,3

5,6%

15 140,3

16 549,1

15 018,9

-9,2%

9 094,5

11 000,4

10 038,3

-8,7%

30 756,4

31 891,4

31 945,1

0,2%

169,6

171,8

168,8

-1,7%

195,4

213,0

209,1

-1,8%

Kapitola

Ministerstvo obrany
Národní bezpečnostní úřad
Kancelář veřejného ochránce
práv
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Ministerstvo vnitra

Grantová agentura ČR
Ministerstvo průmyslu a
obchodu
Ministerstvo dopravy
Český telekomunikační úřad
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo spravedlnosti
Úřad pro ochranu osobních
údajů
Úřad průmyslového vlastnictví

SZU 2019

SR 2020
(po změnách)

Návrh SR
2021
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1 370,0

1 493,4

1 929,6

Rozdíl
2021-2020
(v %)
29,2%

3 540,3

3 633,8

3 589,7

-1,2%

187,2

185,1

169,8

-8,3%

Energetický regulační úřad
Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
Ústav pro studium totalitních
režimů
Ústavní soud

312,5

302,2

292,2

-3,3%

269,4

258,7

254,0

-1,8%

200,9

259,3

182,9

-29,5%

214,5

239,8

237,0

-1,2%

Úřad Národní rozpočtové rady

23,2

24,9

25,1

0,6%

6 093,4

6 563,4

6 769,7

3,1%

8,1

85,9

6 981,9

-

28,2

34,4

32,5

-5,6%

63,9

67,3

68,2

1,3%

22,8

22,3

22,3

0,0%

2 630,5

2 981,8

2 752,0

-7,7%

422,4

445,2

472,9

6,2%

426,6

452,6

469,8

3,8%

4 342,0

4 102,5

4 946,5

20,6%

Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

444,8

425,3

427,9

0,6%

Nejvyšší kontrolní úřad

587,1

644,8

853,6

32,4%

39 551,4

51 810,9

47 981,9

-7,4%

2,1

20 400,0

20 445,0

0,2%

163 041,1

330 268,3

227 478,5

-31,1%

Kapitola
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a
katastrální
Český báňský úřad

Akademie věd ČR
Národní sportovní agentura
Úřad pro dohled
nad hospodařením politických
stran a politických hnutí
Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání
Úřad pro přístup k dopravní
infrastruktuře
Správa státních hmotných
rezerv
Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
Generální inspekce
bezpečnostních sborů
Technologická agentura ČR

Státní dluh
Operace státních finančních
aktiv
Všeobecná pokladní správa

SZU 2019

SR 2020
(po změnách)

Návrh SR
2021

Zdroj: Návrh SR 2021, vlastní propočty

Ministerstvo obrany
Ve srovnání se SR 2020 došlo v návrhu SR 2021 k navýšení rozpočtu Ministerstva obrany
o 12,8 mld. Kč (17,6 %). Navýšení se týkalo zejména kapitálových výdajů (meziroční navýšení
o 54 %). Výdaje kapitoly ministerstva obrany se navýšily i ve srovnání s výsledkem hospodaření
roku 2019. navýšené kapitálové výdaje mají směřovat zejména k modernizaci techniky Armády ČR
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a zabezpečení její kompatibility s technikou armád NATO. Od roku 2021 se plánuje zahájit nákup
bojových vozidel pěchoty. Probíhá vyjednávání o nákupu děl NATO a pokračovat budou další
zamluvené projekty (pořízení víceúčelových vrtulníků nebo nákup letadel CASA ad.). Podíl výdajů
kapitoly Ministerstva obrany na HDP je pro rok 2021 odhadován ve výši 1,46 %.68
Ministerstvo životního prostředí
Celkové výdaje rozpočtované pro rok 2021 kapitoly Ministerstvo životního prostředí výrazně
poklesly a to zhruba o 6,5 mld. Kč, což představuje pokles o 37 %. Výdaje ministerstva poklesly i
ve srovnání s rokem 2019. Pokles se týkal zejména kapitálových výdajů (zejména ostatní kapitálové
výdaje), jež v meziročním srovnání poklesly o 6,3 mld. Kč. Pokles se týkal výdajů na programové
financování, a to jak z evropských tak národních zdrojů.
Ministerstvo dopravy
Ve srovnání se SR 2020 došlo v návrhu rozpočtu na rok 2021 k navýšení rozpočtu ministerstva
dopravy o 25,5 mld. Kč (28 %). Jedná se také o navýšení vůči výsledku hospodaření roku 2019, a
to o 40,8 mld. Kč (54 %). Rostou zejména kapitálové výdaje. Návrh SR 2021 počítá s kapitálovými
výdaji o 23 mld. vyššími než SR 2020 po změnách. Jedná se zejména o nárůst výdajů
spolufinancovaných z rozpočtu EU.
Ministerstvo zemědělství
Celkové výdaje rozpočtované pro rok 2021 kapitoly Ministerstva zemědělství poklesly zhruba
o 14 mld. Kč, což představuje pokles o 20 %. Výdaje návrhu SR 2021 klesají i ve srovnání
s hospodařením v roce 2019. Klesají jak běžné tak kapitálové výdaje. Nejvíce poklesly neinvestiční
i investiční transfery podnikatelským subjektům a neinvestiční i investiční transfery veřejným
rozpočtům ústřední i územní úrovně.
Český statistický úřad
Výdaje ČSÚ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 ve srovnání s rokem 2020 navýšeny téměř o 30 %
(tedy 436 mil. Kč). Navýšení výdajů souvisí s přípravou a zabezpečením sčítání obyvatel v roce
2021.
Ústav pro studium totalitních režimů
Ve srovnání se SR 2020 došlo v návrhu rozpočtu na rok 2021 k poklesu výdajů o 76,5 mil. Kč, což
ale představuje 30 % rozpočtu úřadu. O 63,6 mil. Kč se meziročně snížily kapitálové výdaje,
konkrétně se jedná o výdaje na rekonstrukci budov.
Technologická agentura ČR
Ve srovnání se SR 2020 došlo v návrhu rozpočtu na rok 2021 k navýšení rozpočtu Technologické
agentury ČR o 844 mil. Kč, tedy o 20,6 %. Navýšeny byly zejména neinvestiční transfery
podnikatelským subjektům. Celkový objem neinvestičních transferů v kapitole Technologická
agentura ČR je rozpočtován ve výši 2,3 mld. Kč a je určen na dotační program vybraných projektů
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.69
Nejvyšší kontrolní úřad
Celkové výdaje NKÚ v návrhu SR 2021 v meziročním srovnání vzrostly o 209 mil. Kč, což
představuje 32% meziroční nárůst. O 146 mil. Kč vzrostly kapitálové výdaje a o 62 mil. výdaje
běžné. Navýšení souvisí zejména s výdaji na nové sídlo. Celkově návrh SR 2021 počítá s výdaji
na pořízení nové budovy ve výši 108,4 mil. Kč a na vybavení nového sídla ve výši 124,3 mil. Kč.70
68

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021: B. Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2021, s. 52.
69
Tamtéž, s. 41.
70
Tamtéž, s. 51-52.
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Všeobecná pokladní správa
V meziročním srovnání poklesly v návrhu SR 2021 výdaje kapitoly o 102,8 mld. Kč. (-31 %). Pokles
souvisí zejména s navýšením výdajů kapitoly v průběhu roku 2020 v souvislosti s reakcí
na koronavirovou krizi, konkrétně je nižší zejména vládní rozpočtová rezerva, a to o 106 mld. Kč.
Vládní rozpočtová rezerva je pro rok 2021 rozpočtována ve výši 6,5 mld. Kč, tedy 0,36 % výdajů
státního rozpočtu. Snižují se dále např. výdaje na realizaci státních záruk za úvěry přijaté ČMRZB a
výdaje na programové financování. Meziročně dochází např. k navýšení výdajů na pojistné
zdravotního pojištění za státní zaměstnance o 30,5 mld. Kč, nebo o 8 mld. Kč vyšší odvod
do rozpočtu EU.71

Závěr
Návrh rozpočtu předkládá MF ČR za podmínek vysoké nejistoty vyplývající z pandemie covid-19 a
ekonomického poklesu. Za situace takto vysoké nejistoty je samozřejmě složité predikovat
ekonomický vývoj v příštím roce. I proto MF ČR předložilo zákon, kterým se odsunuly termíny
pro předložení návrhu státního rozpočtu vládě a následně PS PČR. Hlavním důvodem byla možnost
použití makroekonomické predikce MF ČR ze září. Do PS PČR tak byl návrh předložen až 30. října.
Nejistotu ohledně vývoje situace a obtížnost tvorby predikce ilustruje také fakt, že situace ohledně
nástupu tzv. druhé vlny covid-19 byla značně odlišná v září, kdy byla představena predikce MF ČR
a na konci října, kdy vláda návrh rozpočtu předložila Poslanecké sněmovně PČR.
Předložený vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 obsahuje celkové příjmy ve výši
1 488,3 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 1 808,3 mld. Kč a deficit ve výši 320 mld. Kč. Oproti SR 2020
po změnách se jedná o navýšení celkových příjmů a snížení výdajů.
MF ČR předpokládá ve srovnání se SR 2020 vyšší výběr u všech daní. To by mělo být ovlivněno
zejména pozitivním ekonomickým vývojem. Naopak ve srovnání s rokem 2019 je očekáván vyšší
výběr zejména u DPH a spotřebních daní. Meziročně (i ve srovnání s rokem 2019) rostou také
příjmy z pojistného na sociální zabezpečení. Kromě ekonomického vývoje má k růstu přispět také
mírný růst platů v roce 2021.
Výdaje se v návrhu SR 2021 meziročně snížily o 56,5 mld. Kč. Vzhledem ke koronavirové krizi byly
výdaje SR 2020 v průběhu roku výrazně navýšeny. V návrhu SR 2020 byly rozpočtovány výdaje
ve výši 1 618,1 mld. Kč tedy o 246,7 mld. Kč nižší než SR 2020 po změnách v průběhu roku. SR 2020
by tak měl být zatím SR s historicky nejvyššími výdaji. Výdaje plánované pro rok 2020 jsou tak nižší.
Snížily se zejména běžné výdaje, naopak kapitálové výdaje rostou. Podíl kapitálových výdajů
na celkových výdajích má vzrůst na 10 %, tedy úrovně zaznamenané v letech 2010 až 2012, tedy
v období recese ekonomiky.
V souvislosti s koronavirovou krizí byla na úrovni EU aktivována všeobecná úniková doložka Paktu
stability a růstu umožňující členským státům odchýlit se od rozpočtových požadavků, které by se
běžně uplatňovaly v evropském fiskálním rámci. Zároveň byl v dubnu novelizován zákon
o rozpočtové odpovědnosti, který rozvolnil rozpočtová pravidla pro roky 2021 až 2027. Pro rok
2021 tak může být strukturální deficit sektoru veřejných institucí ve výši 4 % HDP. Následně se má
pro každý další rok snižovat o 0,5 % HDP až do výše 1 % HDP v roce 2027. Schodek sektoru vládních
institucí v návrhu SR 2021 je odhadován pro rok 2021 ve výši 4,5 % HDP, tedy vyšší než stanovený
novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti. Celkový dluh sektoru vládních institucí má vzrůst
na úroveň 42,7 % HDP.
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Celkový schodek rozpočtu ve výši 320 mld. Kč je rovněž nižší než plánovaný pro rok 2020. Podle
nejnovějších výsledků pokladního plnění státního rozpočtu za říjen je schodek státního rozpočtu
zatím na úrovni 274 mld. Kč, tedy daleko za plánovanou hodnotou 500 mld. Kč. Nelze tedy
předpokládat, že jeho výše na konci roku dosáhne plánované výše. Konečný deficit tak může být
letos i nižší než příští rok.
Předložený návrh SR 2021 zároveň neobsahuje dopady tzv. daňového balíčku, který se
v současnosti projednává v Poslanecké sněmovně a má upravit podobu daní na příští rok. Daňový
balíček obsahuje také pozměňovací návrh, který může v případě schválení výrazně negativně
ovlivnit příjmy veřejných rozpočtů. To společně s nejistým vývojem ohledně pandemie covid-19 a
jejích socioekonomických dopadů v příštím roce ještě navyšuje nejistotu ohledně hospodaření
státu v roce 2021, především možnosti dodržení rozpočtovaných příjmů, výdajů a zejména
deficitu.
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Anotace
Návrh státního rozpočtu na rok 2021 – základní parametry
Studie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu
na rok 2021. Zákon o státním rozpočtu na rok 2021 je předkládán za mimořádných okolností
pandemie covid-19 a s tím souvisejícího ekonomického poklesu. To ovlivnilo jeho přípravu i
předložení. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a
výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu
při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům
vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2021
z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2020. Závěr práce přináší přehled výdajů
jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
Klíčová slova: Státní rozpočet; ekonomický vývoj; makroekonomická predikce; deficit; dluh;
veřejné finance; kapitálové výdaje; covid-19
State Budget Bill for 2021 – basic parameters
The study provides a summary and analysis of the most important parameters of the State Budget
Bill for 2021. The state Budget Bill is presented in the extraordinary circumstances of the covid-19
pandemic and the related economic downturn, which affected also its preparation and submission.
The first part is devoted to a summary of the basic parameters, government spending priorities and
expenditure framework. The study also presents macroeconomic forecast on which revenue
estimates in the draft budget are based on. The text also deals with the development of debt, deficit
and related fiscal targets of the government. The main part of the study focuses on analysis of
revenues and expenditures of the draft state budget for 2021 e.g. in comparison with the state
budget for 2020 or analysis of the expenditures of individual budget chapters.
Key words: budget bill; state budget act; state budget; economic development; macroeconomic
prediction; deficit; debt; public finances; capital expenditures; covid-19

