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Hlavní parametry státního rozpočtu na rok 2008Hlavní parametry státního rozpočtu na rok 2008



Paroubkovy a Topolánkovy deficity státního rozpočtuParoubkovy a Topolánkovy deficity státního rozpočtu



Nárůst státního dluhu za jedno desetiletíNárůst státního dluhu za jedno desetiletí
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Vývoj deficitu veřejných rozpočtů v metodice Vývoj deficitu veřejných rozpočtů v metodice 
ESA95ESA95



Vývoj deficitů veřejných rozpočtů v národní metodiceVývoj deficitů veřejných rozpočtů v národní metodice



Podíl mandatorních výdajů na státním rozpočtu



Hlavní cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Hlavní cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 
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Hlavní cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Hlavní cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 
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Cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů:Cíle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů:

� snížit deficit veřejných rozpočtů v souladu s 
Programovým prohlášením vlády a zpomalit růst 
veřejného zadlužení

� soustředit stěžejní konsolidační opatření na výdajovou 
stranu, zejména na mandatorní oblast s cílem posílit stranu, zejména na mandatorní oblast s cílem posílit 
adresnost sociálního systému a zvýšit efektivnost 
veřejných výdajů

� snížit daňovou zátěž
� pokračovat ve změně struktury příjmů veřejných 

rozpočtů
� řešit nepříznivé důsledky stárnutí populace 
� zefektivnit systém zdravotnictví



Priority vlády v návrhu státního rozpočtuPriority vlády v návrhu státního rozpočtu

� zpomalit tempo růstu zadlužování státu a snížit schodek 
veřejných financí

� zvrátit nepříznivý trend nárůstu mandatorních výdajů

� podpořit  ozdravením veřejných financí úspěšný ekonomický � podpořit  ozdravením veřejných financí úspěšný ekonomický 
rozvoj pomocí vhodného nastavení daňových sazeb

� podporovat rodiny s dětmi

� přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky 
neaktivní populaci (důchodci, studující, zdravotně postižení)

� dodržovat závazky vůči Evropské unii, maximálně využít 
prostředky z evropských fondů



Co  zajišťuje státní rozpočetCo  zajišťuje státní rozpočet

� valorizaci důchodů

� k 1.lednu 2007 činilo zvýšení 504 Kč, t.j o 6 %

� k 1.lednu 2008 zvýšení 346 Kč, tj. o 3,9 %

� celkem od voleb zvýšila vláda důchody o 850 Kč

� výdaje na výzkum a vývoj (bez prostředků ze zahraničních programů)� výdaje na výzkum a vývoj (bez prostředků ze zahraničních programů)

� pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 23 mld. Kč, tj. v b.c. 0,61 % k 
HDP

� proti roku 2007 představuje zvýšení o 1,5 mld. Kč, tj. o 7 %

� platby státu za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění 

� v roce 2008 ve výši 47,7 mld. Kč

� v roce 2007 platby státu činí 47,2 mld. Kč

� v roce 2006 platby státu činily 43,0 mld. Kč



Co  zajišťuje státní rozpočetCo  zajišťuje státní rozpočet

� placení dluhů minulosti - výdaje na obsluhu státního dluhu 

� v roce 2008 úroky ve výši 46,6 mld. Kč

� v roce 2007 ve výši 37,8 mld. Kč 

� v roce 2006 ve výši 31,5 mld. Kč

� výdaje na odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU

� v roce 2008 jsou rozpočtovány ve výši 29,9 mld. Kč

� v roce 2007 činí 30 mld. Kč

� v roce 2006 činily 26,2 mld. Kč



Co  zajišťuje státní rozpočetCo  zajišťuje státní rozpočet

� podporu investic

� nárůst kapitálových výdajů o 37,3 mld. Kč na celkový objem  
126,7 mld. Kč, tj. o 41,7 % oproti roku 2007

� přípravu předsednictví v Radě EU

� výdaje na zajištění příprav a výkonu předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie ve výši 1,1 mld. Kč

� financování výstavby dopravní infrastruktury

� výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na dopravní 
infrastrukturu se očekávají v roce 2008 v objemu téměř 88 mld. 
Kč (včetně prostředků z EIB), tj. meziroční nárůst o 16,2 mld. 
Kč


