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I. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření státního rozpočtu 

1. Cíle rozpočtové politiky v roce 2010, rozpočtové priority 

Východiska přípravy státního rozpočtu na rok 2010 byla následující: 

 výdajové rámce na léta 2010 a 2011 stanovené usnesením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 966/2008; 

 střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2010 a 2011 schválený usnesením 
vlády č. 1194/2008 a předložený PSP ČR na vědomí;  

 predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2012 (zpracovaná 
Ministerstvem financí v červenci 2009); 

 zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona 
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010; 

 zákon č. 418/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.  

Rozpočet vycházel z predikce makroekonomických indikátorů pro rok 2010, které tvoří jedno 
z podstatných východisek pro odhady rozpočtových čísel jak na straně příjmů, tak na straně 
výdajů. Návrh rozpočtu počítal s meziročním přírůstkem hrubého domácího produktu ve 
stálých cenách o 0,3 %, s prognózou meziroční míry inflace 1,1 % a průměrné míry 
nezaměstnanosti 8,5 %. 

Státní rozpočet České republiky na rok 2010 byl schválen zákonem č. 487 ze dne 
9. prosince 2009. Jeho příjmy byly stanoveny částkou 1 022,2 mld. Kč, výdaje částkou 
1 184,9 mld. Kč a schodek částkou 162,7 mld. Kč.  

Současně bylo rozhodnuto, že schodek bude vypořádán těmito financujícími položkami: 

 zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 153 232 954 tis. Kč, 

 zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 12 671 411 tis. Kč, 

 zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 3 204 365 tis. Kč.  
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Tabulka č. 1 – Tendence rozpočtu 2010 ve vztahu k rozpočtu a skutečnosti 2009 (v mld. Kč) 

2010 Rozdíl Rozdíl Index v % Index v %
Schválený Skutečnost Schválený SR 2010- SR 2010 SR 2010/ SR 2010/
rozpočet *) rozpočet  SR 2009 Skut.2009  SR 2009 Skut.2009

1 2 3 3-1 3-2 3/1 3/2

Celkové příjmy 1 114,00 974,61 1 022,22 -91,78 47,6 91,8 104,9

  Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 595,52 485,36 534,74 -60,78 49,4 89,8 110,2
DPH 194,10 176,72 188,60 -5,50 11,9 97,2 106,7
Spotřební daně (vč. energet. daní) 143,90 123,84 141,10 -2,80 17,3 98,1 113,9
DPPO 130,30 83,34 100,30 -30,00 17,0 77,0 120,4
DPFO 107,20 85,65 88,30 -18,90 2,6 82,4 103,1
ostatní daňové příjmy 20,02 15,82 16,44 -3,58 0,6 82,1 103,9

  Pojistné na SZ 396,68 347,86 367,13 -29,56 19,3 92,5 105,5

  Nedaňové a ost. příjmy 121,80 141,39 120,35 -1,45 -21,0 98,8 85,1
Celkové výdaje 1 166,18 1 167,01 1 184,92 18,74 17,9 101,6 101,5

  Běžné výdaje 1 052,09 1 033,84 1 069,47 17,38 35,6 101,7 103,4
Sociální dávky 426,46 429,33 446,47 20,00 17,1 104,7 104,0

  Kapitálové výdaje 114,09 133,16 115,45 1,35 -17,7 101,2 86,7
Saldo SR -52,18 -192,39 -162,70 -110,52 29,7 311,8 84,6

2009

 
*) vč. zákona č. 423/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2009 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byl v porovnání se skutečností roku 2009 patrný 
růst jak jeho příjmů (o 47,6 mld. Kč, tj. o 4,9 %), tak i výdajů (o 17,9 mld. Kč, tj. o 1,5 %). 

Z růstu celkových příjmů o 47,6 mld. Kč připadl na příjmy z daní a poplatků růst 
o 49,4 mld. Kč, tj. o 10,2 %, když největší nárůst proti skutečnosti 2009 představovala 
předpokládaná inkasa spotřebních daní (o 17,3 mld. Kč, tj. o 13,9 %), daní z příjmů 
právnických osob (o 17,0 mld. Kč, tj. o 20,4 %) a DPH (o 11,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %). 
Rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení byl proti skutečnosti 2009 vyšší 
o 19,3 mld. Kč, tj. o 5,5 %. Rozpočet počítal se zachováním sazeb jednotlivých složek 
pojistného jako v roce 2009. Rozpočet nedaňových a ostatních příjmů měl klesnout 
o 21,0 mld. Kč, tj. o 14,9 %. Toto srovnání však zkresluje vysoká skutečnost roku 2009 
ovlivněná především usnesením vlády č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila 
převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS 
(tyto prostředky byly v roce 2009 určeny na snížení schodku státního rozpočtu). Proti 
rozpočtu 2009 počítal rozpočet 2010 s poklesem o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Transfery přijaté 
od EU a převody z Národního fondu měly dosáhnout 95,1 mld. Kč (rozpočet 2009 činil 
96,3 mld. Kč a skutečnost 2009 dosáhla 59,6 mld. Kč). 

Výdajová strana státního rozpočtu počítala s vyšším čerpáním prostředků proti 
skutečnosti 2009 o 17,9 mld. Kč, z toho růst o 35,6 mld. Kč (tj. o 3,4 %) připadal na běžné 
výdaje a pokles o 17,7 mld. Kč (tj. o 13,3 %) na výdaje kapitálové.  

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů proti skutečnosti 2009 se podílely především úroky 
a ostatní finanční výdaje (růst o 10,6 mld. Kč). Sociální dávky počítaly v rozpočtu na rok 
2010 s růstem proti skutečnosti 2009 o 4,5 mld. Kč (tj. o 1,0 %). Z toho výdaje na důchody 
měly růst o 6,4 mld. Kč.  

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílely především investiční transfery veřejným 
rozpočtům územní úrovně, které proti skutečnosti 2009 klesly z 27,4 mld. Kč na plánované 
6,2 mld. Kč (proti rozpočtu 2009 se však jedná o pokles jen o 2,9 mld. Kč). Dále to byly 
například nižší investice do pořízení dlouhodobého hmotného majetku (o 9,7 mld. Kč). 

Mandatorní výdaje měly dosáhnout 652,8 mld. Kč a převýšit tak skutečnost 2009 
o 30,9 mld. Kč, tj. o 5,0 %. Jejich podíl na celkových výdajích měl vzrůst na 55,1 % (rozpočet 
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2009 předpokládal podíl ve výši 53,5 %, skutečnost 2009 dosáhla podílu 53,3 %). 
Na rozpočtovaném růstu ve vztahu ke skutečnosti roku 2009 se nejvíce podílely výdaje 
na obsluhu státního dluhu (o 10,6 mld. Kč) a dávky důchodového pojištění (o 6,4 mld. Kč). 

Schodek schváleného rozpočtu se proti skutečnosti roku 2009 snížil o 29,7 mld. Kč, 
tj. o 15,4 %). Jeho výše 162,7 mld. Kč představovala 4,4 % výše HDP (3 669,8 mld. Kč). 
V roce 2009 to bylo 1,4 % HDP (3 625,9 mld. Kč). Použity jsou hodnoty nominálního HDP 
známé k březnu 2010. 

2. Rozhodující změny rozpočtu v průběhu roku 

V průběhu roku 2010 došlo k poměrně výrazným změnám schváleného rozpočtu. Rozpočet 
příjmů státního rozpočtu v průběhu roku vzrostl o 33,0 mld. Kč na 1 055,2 mld. Kč a rozpočet 
výdajů o 33,2 mld. Kč na 1 218,1 mld. Kč. Došlo tedy i ke změně rozpočtovaného schodku 
státního rozpočtu z 162,7 mld. Kč na 162,9 mld. Kč. 

Na základě zmocnění ministra financí daného § 24 odst. 4 rozpočtových pravidel bylo 
provedeno souvztažné zvýšení příjmů a výdajů (bez vlivu na schodek) o 33,0 mld. Kč 
v návaznosti na zajištění financování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. 

Na výdajové straně došlo navíc k navýšení rozpočtu o 0,2 mld. Kč v kapitole Operace 
státních finančních aktiv (OSFA). Jednalo se o prostředky, které mohly být na základě 
zmocnění ministra financí (podle § 2 odst. 2 zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu ČR 
na rok 2010) v roce 2010 použity na řešení povodňových škod a na nová protipovodňová 
opatření (z prostředků nevyčerpaných do 31.12.2009 na stejný účel). O tuto částku se zvýšil 
schodek schváleného rozpočtu ze 162,7 mld. Kč na 162,9 mld. Kč. Souvztažně došlo 
ke zvýšení financování u ukazatele „změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ 
o stejnou částku. 

V průběhu roku 2010 dále došlo k řadě rozpočtových opatření, která znamenala pouze 
přesuny mezi jednotlivými kapitolami či položkami v rámci jedné kapitoly (bez vlivu 
na rozpočtovaný schodek). Jednalo se například o následující přesuny: 

 z rozpočtu kapitoly VPS bylo rozpočtovými opatřeními uvolněno do jiných kapitol 
celkem 11,5 mld. Kč, z toho 1,6 mld. Kč představovalo přesuny z vládní rozpočtové 
rezervy (ty jsou detailněji popsány v sešitu H, kapitola VPS). Z kapitoly VPS 
v průběhu roku směřovalo do ostatních kapitol 4,2 mld. Kč na odstraňování 
povodňových škod vzniklých v roce 2009. Dále například došlo k pokrytí zvýšených 
výdajů v položce „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o 0,6 mld. Kč 
snížením rozpočtu na položce „Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ o stejnou 
částku, 

 z rozpočtu výdajů kapitoly OSFA byly v roce 2010 navýšeny výdaje jiných kapitol 
o 1,4 mld. Kč. Z toho přes 1,2 mld. Kč směřovalo do kapitoly Ministerstvo 
zemědělství – tyto prostředky byly určeny především na programy protipovodňových 
opatření spolufinancované z výnosů privatizovaného majetku, na program Podpora 
zvyšování funkčnosti vodních děl a další programy související především s vodním 
hospodářstvím, 

 z rozpočtu výdajů kapitoly Státní dluh bylo v roce 2010 do jiných rozpočtových 
kapitol v rámci transferů na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční 
banky (EIB) uvolněno celkem 11,0 mld. Kč (včetně zpětných rozpočtových opatření). 
Např. do kapitoly Ministerstvo dopravy bylo uvolněno celkem 8,3 mld. Kč, z toho 
1,9 mld. Kč na výstavbu jihozápadní části silničního okruhu Prahy a 6,4 mld. Kč se 
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týkalo Rámcového úvěru přijatého ČR od EIB (Operační program Doprava). 
Do kapitoly Ministerstvo zemědělství bylo uvolněno celkem 2,5 mld. Kč (z toho 
necelé 0,3 mld. Kč určeno na projekt Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a 
kanalizací, přes 0,6 mld. Kč na projekt Podpora prevence před povodněmi II, téměř 
0,4 mld. Kč na projekt Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby 
vodních nádrží a 1,2 mld. Kč na projekt Výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II). Do kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo 
uvolněno 0,2 mld. Kč (na podporu rozvoje a obnovy Masarykovy univerzity v Brně), 

 přesun účelově určených finančních prostředků (800 mil. Kč) pro vysoké školství 
z rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy do kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (na vysoké školy), který byl proveden na základě usnesení vlády 
č. 54/2010 atd. 

Celkem bylo provedeno 787 rozpočtových opatření, což je o 163 méně než v roce 2009. 
Důvodem tak velkého poklesu počtu rozpočtových opatření bylo způsobeno zejména vysokou 
základnou roku 2009, kdy docházelo k zabezpečování úkolů vyplývajících z usnesení vlády 
č. 363/2009, č. 409/2009, č. 1305/2008 ve znění č. 838/2009 a 1371/2009. Nejvíce 
rozpočtových opatření se realizovalo v kapitole Ministerstvo vnitra (121), dále pak 
v kapitolách Ministerstvo zemědělství (60), Ministerstvo financí (48), Ministerstvo 
zdravotnictví (46), Ministerstvo obrany (45), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(45) a Ministerstvo spravedlnosti (43). 

Nejvýznamnější skupinu rozpočtových opatření tvořily přesuny v rámci výdajů příslušné 
kapitoly (39,0 %). Druhou největší skupinou pak byly přesuny mezi jednotlivými kapitolami 
(33,2 %). Třetí skupinu rozpočtových opatření tvořily přesuny prostředků z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa do rozpočtů příslušných kapitol (15,2 %). Nižší počet 
rozpočtových opatření se týkal souvztažného zvýšení příjmů a výdajů (4,8 %), dále pak byly 
nižším počtem rozpočtových opatření jednotlivým kapitolám uvolňovány prostředky 
z kapitoly Operace státních finančních aktiv (4,1 %) a kapitoly Státní dluh (3,7 %). 

V průběhu roku 2010 také došlo usneseními vlády k vázání výdajů kapitol. Celkem bylo na 
základě usnesení vlády č. 54/2010 a č. 552/2010 rozhodnuto o vázání 15,5 mld. Kč1. 
Nejvíce se vázaly prostředky v kapitolách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
(3,2 mld. Kč), Ministerstvo vnitra (1,9 mld. Kč), VPS (1,8 mld. Kč), Ministerstvo dopravy 
(1,5 mld. Kč), Ministerstvo zemědělství (1,3 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(1,2 mld. Kč). Navíc došlo v rámci usnesení vlády č. 552/2010 ke snížení nároků 
z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (OSS) o 4 mld. Kč. Všechny tyto 
prostředky tak nemohly být v roce 2010 použity. Tato opatření vlády byla reakcí na 
nepříznivý vývoj v oblasti veřejných rozpočtů v průběhu roku 2010 a jejich cílem bylo 
udržení deficitu na úrovni 5,3 % HDP. 

                                                 
1 Konečný vliv včetně dalších usnesení vlády, která částečně rušila předchozí rozhodnutí o vázání. 
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3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 

V roce 2010 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 000,4 mld. Kč, celkové výdaje 
1 156,8 mld. Kč a výsledný schodek činil 156,4 mld. Kč. 

Tabulka č. 2 – Hlavní ukazatele hospodaření státního rozpočtu v roce 2010 (v mld. Kč) 

2009
Schválený Rozpočet % rozdíl index

Skutečnost rozpočet po změnách Skutečnost plnění skutečností 2010/2009
1 2 3 4 5=4:3 6=4-1 7=4:1

Celkové příjmy 974,61 1 022,22 1 055,18 1 000,38 94,8 25,76 102,6

  Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 485,36 534,74 534,74 508,02 95,0 22,66 104,7
DPH 176,72 188,60 188,60 187,82 99,6 11,10 106,3
Spotřební daně (vč. energet. daní) 123,84 141,10 141,10 130,86 92,7 7,02 105,7
DPPO 83,34 100,30 100,30 86,30 86,0 2,97 103,6
DPFO 85,65 88,30 88,30 87,49 99,1 1,84 102,1
ostatní daňové příjmy 15,82 16,44 16,44 15,55 94,6 -0,27 98,3

  Pojistné na SZ 347,86 367,13 367,13 355,84 96,9 7,98 102,3

  Nedaňové a ost. příjmy 141,39 120,35 153,32 136,52 89,0 -4,88 96,6
Celkové výdaje 1 167,01 1 184,92 1 218,09 1 156,79 95,0 -10,22 99,1

  Běžné výdaje 1 033,84 1 069,47 1 064,51 1 026,57 96,4 -7,28 99,3
Sociální dávky 429,33 446,47 433,32 430,91 99,4 1,58 100,4

  Kapitálové výdaje 133,16 115,45 153,58 130,22 84,8 -2,94 97,8
Saldo SR -192,39 -162,70 -162,91 -156,42 96,0 35,98 81,3

2010

 

Celkové příjmy ve výši 1 000,4 mld. Kč byly plněny na 94,8 % rozpočtu po změnách 
(nedosažení rozpočtu o 54,8 mld. Kč) a dosáhly meziročního růstu o 25,8 mld. Kč, tj. o 2,6 %. 

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 508,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 95,0 % (nedosažení 
o 26,7 mld. Kč) a meziročním růstu o 22,7 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Na tomto meziročním růstu se 
podílela inkasa především DPH (o 11,1 mld. Kč) a spotřebních daní (o 7,0 mld. Kč). 
Na nenaplnění daňových příjmů se podílela inkasa daní z příjmů právnických osob 
(nenaplnění rozpočtu o 14,0 mld. Kč) a spotřebních daní (o 10,2 mld. Kč). Podíl nepřímých 
daní na daňových příjmech státního rozpočtu za poslední rok vzrostl z 61,9 % na 62,7 % 
(rozpočet plánoval 61,7 %). Komentáře k vývoji inkasa daňových příjmů jsou uvedeny v části 
II.2. tohoto sešitu. 

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 355,8 mld. Kč nedosáhly rozpočtované 
výše o 11,3 mld. Kč, tj. o 3,1 %, a meziročně vzrostly o 8,0 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Z toho 
pojistné na důchodové pojištění dosáhlo výše 317,8 mld. Kč, tj. 96,4 % rozpočtu, a 
meziročního růstu o 7,6 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Příčinou nedodržení rozpočtované výše je 
především ekonomická krize, která se projevila vysokou mírou registrované nezaměstnanosti 
a snižováním objemu mezd. 

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery svou výší 136,5 mld. Kč nedosáhly 
rozpočtu o 16,8 mld. Kč, tj. o 11,0 %, při meziročním poklesu o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,4 %. 
Na meziroční pokles měla velký vliv vysoká skutečnost roku 2009 díky usnesení vlády 
č. 122/2009 z února 2009, kterým vláda schválila převedení 31,7 mld. Kč z rezervních fondů 
organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (tyto prostředky byly v roce 2009 určeny 
na snížení schodku státního rozpočtu). Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usnesení 
vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu 
na schodek. Bez těchto částek by nedaňové a ostatní příjmy byly meziročně o cca 30 mld. Kč 
vyšší, především díky příjmům z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu). 
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Ty činily 96,8 mld. Kč (plnění na 78,7 % rozpočtu po změnách), což bylo o 37,0 mld. Kč více 
než v roce 2009. 

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 1 156,8 mld. Kč a proti rozpočtu po změnách byly 
nižší o 61,3 mld. Kč, tj. o 5,0 %, a představují meziroční pokles o 10,2 mld. Kč, tj. o 0,9 %. 
Podíl celkových výdajů na HDP (3 669,8 mld. Kč) v roce 2010 dosáhl 31,5 %, zatímco v roce 
2009 to bylo 32,2 % (k 3 625,9 mld. Kč). 

Běžné výdaje dosáhly výše 1 026,6 mld. Kč, tj. 96,4 % rozpočtu po změnách, a představují 
tak meziroční pokles o 7,3 mld. Kč, tj. o 0,7 %. Z nich tradičně nejvíce představovaly sociální 
dávky ve výši 430,9 mld. Kč, tj. 99,4 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu 
o 1,6 mld. Kč, tj. o 0,4 %. 

Kapitálové výdaje ve výši 130,2 mld. Kč představují 84,8 % rozpočtu po změnách a 
meziroční pokles o 2,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %.  

Mandatorní výdaje dosáhly výše 628,1 mld. Kč (96,0 % rozpočtu po změnách), což je 
o 6,1 mld. Kč, tj. o 1,0 %, více než v roce 2009. Jejich podíl na celkových výdajích se zvýšil 
z 53,3 % v roce 2009 na 54,3 % v roce 2010. Na meziročním růstu se podílely především 
dávky důchodového pojištění (růst o 6,4 mld. Kč) či platba státu do zdravotního pojištění (růst 
o 4,0 mld. Kč), naopak meziročně poklesly například výdaje na obsluhu státního dluhu 
(o 4,3 mld. Kč) a dávky nemocenského pojištění (o 3,2 mld. Kč).  

Hospodaření státního rozpočtu v roce 2010 skončilo schodkem 156,4 mld. Kč. Tento 
výsledek je o 6,5 mld. Kč příznivější, než činila jeho výše daná rozpočtem po změnách, a 
o 36,0 mld. Kč lepší než jeho vykázaná skutečnost roku 2009 (-192,4 mld. Kč). Podíl 
vykázaného schodku státního rozpočtu (156,4 mld. Kč) na HDP v roce 2010 činil 4,3 %, což 
je o 1,0 procentního bodu méně než v roce 2009. 

Rozpočtovaná výše schodku nebyla překročena i přesto, že daňové příjmy včetně pojistného 
na sociální zabezpečení nedosáhly svého rozpočtu o 38,0 mld. Kč a nad rámec rozpočtu 
výdajů byly navíc zapojeny uspořené nároky z nespotřebovaných výdajů OSS z minulých let 
(cca 60 mld. Kč). Nakonec převážil efekt úspory výdajů, jejich vázání s konečným vlivem 
15,5 mld. Kč a také snížení nároků z nespotřebovaných výdajů OSS o 4 mld. Kč. 

Podle § 47 rozpočtových pravidel, mohou OSS nárokovat nespotřebované výdaje minulých 
let v běžném roce a překročit tak rozpočet výdajů běžného roku. Stav nároků 
z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 byl OSS vyčíslen částkou 89,8 mld. Kč. V průběhu 
roku 2010 se OSS rozhodly překročit rozpočet výdajů roku 2010 o cca 60 mld. Kč. Celkově 
se nároky během roku 2010 snížily o 64,9 mld. Kč (vč. 4 mld. Kč podle již zmíněného 
usnesení vlády č. 552/2010). V roce 2011 budou OSS podle údajů předaných Ministerstvu 
financí mít možnost nárokovat nespotřebované výdaje ve výši 101,2 mld. Kč (z toho 
76,2 mld. Kč z nespotřebovaných výdajů roku 2010 a zbytek z let minulých). 
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Graf č. 1 – Vývoj salda státního rozpočtu od roku 1993 do roku 2010 (v mil. Kč) 
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Graf č. 2 - Měsíční vývoj příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu v roce 2010 (v mil. Kč) 
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Dosažený schodek státního rozpočtu (vykázaný ČNB) ve výši 156 416 384 tis. Kč se 
navrhuje vypořádat financujícími položkami takto: 

 vydanými státními dluhopisy ve výši 149 422 123 tis. Kč 

 přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 10 001 019 tis. Kč 

 změnou stavů na účtech státních finančních aktiv – zvýšením o 3 006 758 tis. Kč 

Hospodaření systému důchodového pojištění za rok 2010 vykázalo schodek ve výši 
35,6 mld. Kč (v roce 2009 to byl schodek ve výši 36,8 mld. Kč). Příjmy státního rozpočtu 
z pojistného na důchodové pojištění včetně příslušenství a příjmů z dobrovolného 
důchodového pojištění byly vykázány ve výši 317,9 mld. Kč, výdaje na dávky důchodového 
pojištění (včetně správních výdajů připadajících na výběr pojistného a na výplatu příslušných 
dávek ve výši 7,3 mld. Kč) činily 353,5 mld. Kč. 

Podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel budou prostředky vyčíslené jako kladný rozdíl 
příjmů pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění, včetně 
výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatu dávek důchodového 
pojištění, převáděny na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních 
aktivech. To ovšem není případ roku 2010. Schodek hospodaření systému důchodového 
pojištění je součástí celkového schodku státního rozpočtu. Na konci roku 2010 činil stav 
prostředků na tomto zvláštním účtu 21,5 mld. Kč. 

Podrobnější vyhodnocení inkasa a čerpání jednotlivých složek příjmů a výdajů státního 
rozpočtu v roce 2010 je provedeno v dalších částech zprávy. 


