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Praha 30. 4. 2020
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
Ministerstvu financí byla dne 19. dubna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
„ministryně financí Alena Schillerová dne 19. dubna 2020 v pořadu České televize
Otázky Václava Moravce uvedla, cituji: „Letošní schodek 200 miliard korun není
definitivní, protože mám spočítána všechna opatření, které jsme aplikovali, ale i další,
která budou aplikována.“
Žádám proto o zaslání veškerých dokumentů či podkladů, kde jsou spočítána všechna
opatření, která byla dosud aplikována a která budou aplikována; to jest tak, jak o tom
hovoří ministryně ve výše uvedené citaci.“
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Schodek 200 mld. Kč
(resp. 300 mld. Kč po druhé novele zákona o státním rozpočtu na rok 2020) je
způsoben nejen opatřeními, které přijímá vláda a Parlament ke zmírnění následků
pandemie koronaviru a které zvyšují výdaje státního rozpočtu, ale rovněž výpadkem
příjmů, o které státní rozpočet přichází vlivem ekonomického útlumu. Výpadek příjmů
má dokonce vyšší vliv na prohlubování schodku než navyšování výdajů.
Původně byl státní rozpočet na rok 2020 schválen se schodkem 40 mld. Kč. Zákonem
č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České
republiky na rok 2020, došlo k novelizaci parametrů státního rozpočtu tak, že schodek
byl navýšen o 160 mld. Kč na výsledných 200 mld. Kč. Z těchto 160 mld. Kč bylo 89,8
mld. Kč způsobeno výpadkem příjmů a 70,2 mld. Kč bylo způsobeno navýšením
výdajů.
V rámci částky 70,2 mld. Kč bylo zajištěno:
• navýšení rozpočtu vládní rozpočtové rezervy o 59,3 mld. Kč;
• navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí o 10 mld. Kč
v ukazateli „dávky nemocenského pojištění“;
• navýšení rozpočtu kapitoly Státní dluh o 5 mld. Kč v ukazateli „obsluha státního
dluhu“;
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•

navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury o 0,3 mld. Kč v ukazateli
„příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím“.

Rozdíl mezi uvedenými navýšeními a částkou 70,2 mld. Kč je dán současným
snížením výdajů kapitol Ministerstvo obrany a Ministerstvo dopravy v souhrnné výši
4,4 mld. Kč.
Zákonem č. 208/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb., došlo k další novelizaci
parametrů státního rozpočtu, a sice tak, že schodek byl navýšen o dalších 100 mld. Kč
na
výsledných
300
mld.
Kč.
Z těchto
100
mld.
Kč
bylo
60,1 mld. Kč způsobeno výpadkem příjmů a 39,9 mld. Kč bylo způsobeno navýšením
výdajů.
V rámci částky 39,9 mld. Kč bylo zajištěno:
• navýšení rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa o 22,3 mld. Kč
v ukazateli „transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“, ze kterého se hradí
platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za státní pojištěnce
(měsíční platba státu za jednoho státního pojištěnce byla zvýšena o 500 Kč);
• navýšení rozpočtu vládní rozpočtové rezervy o 14,6 mld. Kč.
Čerpání vládní rozpočtové rezervy (již uskutečněné či schválené usneseními vlády)
Vám zasíláme v příloze dopisu.
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