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Listopad 2022 

STÁTNÍ ROZPOČET 2023 

Martin Zeman 

Shrnutí 
Podoba státního rozpočtu České republiky na rok 2023 patří mezi aktuálně nejdiskutovanější 

politická témata.  Kabinet Petra Fialy schválil návrh rozpočtu s očekávaným saldem 295 mld. Kč. 

Předložený návrh má expanzivní charakter, dochází k navýšení jak příjmové, tak i výdajové strany 

státního rozpočtu. 

Hospodářsko-politické reálie 

Hlavní body 
• Je zcela zřejmé, že ani navýšené příjmy státního rozpočtu v důsledku inflace nedostačují 

tempu navyšování výdajů. 

• Příjmová stránka rozpočtu je zatížená mimořádnou dávkou nejistoty, která souvisí 

s prezentovanými kvantifikovanými příjmy státního rozpočtu. 
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Fiskální politika v České republice je realizovaná prostřednictvím soustavy veřejných rozpočtů. Primární 

mediální pozornost v oblasti veřejných rozpočtů se věnuje zcela logicky problematice státního 

rozpočtu, protože je objemově největší částí veřejných rozpočtů. Do soustavy veřejných rozpočtů 

rovněž patří taktéž rozpočty obcí a krajů, přičemž samosprávy narozdíl od státního rozpočtu přispívají 

ke stabilizaci hospodaření veřejných institucí.1 

Rok 2022 se navzdory značným nejistotám vyznačuje stále relativně slušným hospodářským růstem, 

který je v zemích Evropské unie predikovaný na úrovni 3,4 %. Zdravotnickou krizí oslabená světová 

ekonomika byla v roce 2022 zasažena několika exogenními šoky, a to primárně v souvislosti s agresí 

Ruské federaci na Ukrajině, uzávěrami důležitých byznysových center v Číně (v souvislosti 

s uplatňováním politiky nulové tolerance onemocnění covid-19) a stále pokračujícími problémy v rámci 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Tyto a další faktory ve svém důsledku dynamicky zvýšily globální 

inflační tlaky. I v ČR dochází k meziročnímu růstu ekonomického výkonu, a to primárně díky domácí 

poptávce, kterou tlumilo saldo zahraničního obchodu.  

Predikovaná inflace pro rok 2022 (MF ČR, 2022) ve výši 15 % způsobuje dynamický nárůstu příjmů 

státního rozpočtu, kdy meziročně celkové příjmy státního rozpočtu vzrostly od začátku ledna 2022 

do konce října 2022 o 7,8 %, tedy celkem o 94 mld. Kč. K tomuto nárůstu nejvíce přispěly daňové příjmy 

a výnosy z pojistného, které meziročně narostly o 10,6 % a přinesly do státního rozpočtu dodatečných 

111,4 mld. Kč (inkaso z DPH meziroční růst o 44,73 mld. Kč, inkaso spotřebních daní růst o 6 mld. Kč, 

DPPO růst o 15,57 mld. Kč, DPFO růst o 11,64 mld. Kč, příspěvky z pojistného na sociální a zdravotní 

zabezpečení meziročně vzrostly o 32,42 mld. Kč), naopak nedaňové a kapitálové příjmy státního 

rozpočtu meziročně za stejné období klesly o 17,48 mld. Kč, a to primárně v důsledku poklesu příjmů 

z EU/FM. Navzdory tomuto mimořádnému příjmu se záporné saldo státního rozpočtu pro rok 2022 

zvyšuje z původně navržených 280 mld. Kč na 375 mld. Kč.  

Kabinet Petra Fialy schválil návrh rozpočtu pro rok 2023 s očekávaným saldem 295 mld. Kč. 

Oproti předcházející verzi návrhu státního rozpočtu ze září 2022 došlo k expanzi příjmové a výdajové 

strany, ale i salda rozpočtu. Rozpočet pro rok 2023 počítá s příjmy ve výši 1 928 mld. Kč a výdaji ve výši 

2 223 mld. Kč. Pro rok 2023 je plánovaný nominální růst HDP ve výši 6,3 %, avšak jeho reálný pokles 

o 0,2 %, míra inflace spotřebitelských cen je pro rok 2023 predikovaná MF ČR na úrovni 9,5 % a míra 

nezaměstnanosti by se měla mírně zvýšit na 3,1 %. Vláda v roce 2023 musí zcela jistě reagovat 

na výrazný pokles reálných mezd v ekonomice a zvyšování podílu populace, která je ohrožena 

chudobou (již za období květen až červen 2022, dle Sociologického ústavu AV ČR 45 % domácností 

uvedlo, že vychází s příjmy obtížně; část domácností, která uvádí, že vychází s příjmy velmi obtížně se 

meziročně více než zdvojnásobila).  (MF ČR, 2022) 

Předložený návrh státního rozpočtu pro rok 2023 pokračuje v expanzivní fiskální politice. Dluh sektoru 

vládních institucí v poměru k HDP klesal až do roku 2019, tedy do nástupu zdravotnické krize. Absolutní 

 
1 Úroveň zadlužení jednotlivých územních samosprávných celků je velmi nízká a jako celek nepředstavují 

významný rizikový faktor zadlužení veřejných institucí (obce vykázaly na konci srpna 2022 kladné saldo ve výši 

34,3 mld. Kč, což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2013; kraje měly ke stejnému datu přebytkový 

rozpočet ve výšce 5,6 mld. Kč a dobrovolné svazky obcí měly celkový přebytek ve výši 0,1 mld. Kč (MF ČR, 2022). 

Naopak měsíční plnění státního rozpočtu ke konci října 2022 skončilo významným deficitem ve výši 286,7 mld. Kč 

(po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty činil schodek 

259,2 mld. Kč). (MF ČR, 2022)  
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hodnota dluhu sektoru vládních institucí se držela na úrovni 1 750 mld. Kč. S nástupem zdravotnické 

krize došlo k rozvolnění fiskální politiky, kdy současně došlo k nárůstu zadlužení sektoru vládních 

institucí až na úroveň 42 % HDP (v roce 2020 došlo taktéž k výraznému nominálnímu i reálnému poklesu 

HDP). Pro rok 2022 je predikovaný nárůst zadlužení na 43,9 % HDP a na rok 2023 ve výši 46,1 % HDP. 

Strukturální saldo je predikované pro rok 2022 ve výši - 3,1 % HDP a pro rok 2023 se očekává jeho 

nárůst na - 3,3 % HDP. Nárůst strukturálního salda je v důsledku změn na příjmové jako i výdajové 

stránce státního rozpočtu. Na straně příjmů došlo například ke snižování daní u pohonných hmot 

a úpravám paušální daně, zvýšení limitu platby DPH a k dalším daňovým úpravám. Na straně výdajů 

dochází k pokračující výdajové expanzi, kdy se například meziročně počet zaměstnanců veřejné sféry 

zvyšuje o 8 tisíc. (MF ČR, 2022) 

Graf 1: Vývoj dluhu sektoru vládních institucí (v mld. Kč, v % HDP) 

 

Zdroj: MF ČR, 2022. 

Příjmy státního rozpočtu pro 2023 

Aktuální odhady příjmů pro rok 2023 jsou založené na srpnové makroekonomické predikci vydané MF 

ČR (2022). Celkové příjmy státního rozpočtu jsou kvantifikované na úrovni 1 928 mld. Kč, 

přičemž celkové daňové příjmy jsou predikované na 947,1 mld. Kč, příjmy z pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou 688,3 mld. Kč a ostatní příjmy jsou 

kvantifikovány ve výši 292,5 mld. Kč. Celkové příjmy sektoru vládních institucí by měly růst v roce 2023 

téměř o 11,4 %, z toho daňové příjmy včetně příspěvku na sociální zabezpečení o 9,5 %.  

Jednoduchá daňová kvóta je pro rok 2023 predikovaná v objemu 18,9 % (jednoduchá daňová kvóta 

započítává jen příjmy veřejných rozpočtů, které jsou jako daně skutečně označované). Komplexnějším 

ukazatelem daňového zatížení je složená daňová kvóta, která je pro rok 2023 predikovaná ve výši 

34,5 %, oproti roku 2022 dochází k nárůstu o 1,5 % (složená daňová kvóta zahrnuje navíc ještě i příjmy 

z povinného pojištění na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příjmy 

z povinného pojistného na zdravotní pojištění). Dynamicky bude meziročně růst inkaso DPH, 

a to v důsledku výrazně vyšší nominální spotřeby domácností, dosáhnout má meziročního nárůstu 

o více než 8 %, a to i navzdory negativnímu dopadu na celkové inkaso DPH v důsledku zvýšení limitu 

obratu při registraci k DPH z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Celkový příjem z inkasa DPH je odhadovaný 

pro rok 2023 ve výši 381,8 mld. Kč. Celkové inkaso daně z příjmu je kvantifikované ve výši 391,9 mld. Kč. 

Inkaso daně z příjmu fyzických osob dosáhne výše 134,7 mld. Kč (meziroční nárůst přes 8 %). Daň 

z příjmu právnických osob dosahuje téměř dvojnásobné úrovně oproti roku 2022, protože mimo 
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samotný nárůst standardní DPPO dochází k zohlednění očekávaných legislativních změn a započítáním 

inkasa ze zavedení daně z neočekávaných zisků a zavedení stropu tržních příjmů z výroby elektřiny 

v celkové kvantifikované výši 100 mld. Kč. Celkové očekávané inkaso DPPO pro rok 2023 je tedy výši 

257,2 mld. Kč. Celkové inkaso spotřebních daní je odhadované pro rok 2023 ve výši 152,0 mld. Kč 

(z toho minerální oleje 69,2 mld. Kč, energetické daně 3,5 mld. Kč a ostatní spotřební daně 

79,3 mld. Kč). Pro rok 2023 je inkaso daně z hazardu odhadováno na úrovni 7,7 mld. Kč.  

Od očekávaného nominálního růstu výdělků v ekonomice se odvíjí taktéž zvyšování příjmů na sociální 

zabezpečení. Příjmy pojistného jsou celkem pro rok 2023 predikované ve výši 688,3 mld. Kč, 

z toho důchodové pojištění 615,8 mld. Kč. V roce 2023 by se tak jednalo o deficit důchodového systému 

ve výši 62,5 mld. Kč.  

Ostatní příjmy, tedy nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery jsou pro rok 2023 

rozpočtované ve výši 292,5 mld. Kč. Celkové kapitálové příjmy jsou pro rok 2023 výrazně zvýšené 

a dosahují úrovně 85 mld. Kč   

Výdaje státního rozpočtu pro 2023 

V roce 2023 dochází k významnému nárůstu výdajů státního rozpočtu, které dosahují celkové výše 

2 223 mld. Kč, původní návrh státního rozpočtu pro rok 2022 od ministra Zbyňka Stanjury počítal 

s výdaji na úrovni 1 893,2 mld. Kč.  

Mandatorní výdaje ve státním rozpočtu 2023, tedy výdaje, které je vláda povinna uhradit, jsou ve výši 

1195,4 mld. Kč. Nemandatorní výdaje, tedy ta skupina výdajů, u kterých může vláda reagovat na měnící 

se podmínky v ekonomice, jsou ve výši 1027,5 mld. Kč. Z toho quasi mandatorní výdaje jsou 

434,3 mld. Kč (patří sem zejména výdaje na obranu státu, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 

humanitární a zahraniční pomoc, ... ) a ostatní výdaje 593,2 mld. Kč. Kapitálové výdaje jsou pro rok 

2023 plánované ve výši 202,8 mld. Kč, přičemž dochází k dynamickému poklesu výdajů krytých skrze 

EU/FM na úroveň 75,7 mld. Kč, z národních zdrojů má být kryto 127,1 mld. Kč.  

Z pohledu jednotlivých výdajových kapitol státního rozpočtu dochází k meziročnímu poklesu výdajů 

u kapitoly Úřad vlády České republiky (- 141,0 mil. Kč) u výdajů kapitoly Ministerstva životního 

prostředí (- 3,2 mld. Kč), u výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (- 8,8 mld. Kč), výdajů 

Grantové agentury ČR (- 12,4 mil. Kč), výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu (- 39,5 mld. Kč), výdajů 

Ministerstva dopravy (- 2,0 mld. Kč), výdajů Ministerstva zemědělství (- 2,2 mld. Kč), výdajů 

Ministerstva zdravotnictví (- 5,0 mld. Kč), výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu (- 157,0 mil. Kč) a výdajů 

kapitoly Operace státních finančních aktiv (- 18,8 mld. Kč).  

U všech ostatních kapitol státního rozpočtu dochází k nárůstu výdajů. Významný nárůst je u výdajů 

v kapitole Ministerstva obrany (+ 22,7 mld. Kč), u výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí 

(+ 108,3 mld. Kč), výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  (+ 11,9 mld. Kč), výdajů 

kapitoly Státní dluh (+ 16,0 mld. Kč ) a výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o + 72,0 mld. Kč. 

V příloze je k dispozici kompletní tabulka výdajů podle jednotlivých kapitol výdajů, a to u původního 

návrhu státního rozpočtu pro rok 2022 kabinetu Petra Fialy, novely státního rozpočtu 2022 

a výsledného návrhu státního rozpočtu na rok 2023. Následující graf zobrazuje změny ve výdajích 

jednotlivých kapitol státního rozpočtu mezi státním rozpočtem roku 2023 a prosincovou novelou 

státního rozpočtu 2023 v Kč. 
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Graf 2: Meziroční změna výdajů SR, vybrané kapitoly (rozdíl SR 2022 a SR 2023) 

 

Zdroj: Vlastní výpočty dle VeKLEP, 2022, PSP, 2022. 

Vybrané problémy státního rozpočtu pro rok 2023  

• Příjmová strana státního rozpočtu je zatížená mimořádnou mírou nejistoty, která souvisí jednak 

s vývojem mezinárodněpolitické situace, ale taktéž s prezentovanými odhady příjmů z odvodu 

výrobců energií a daně z mimořádných zisků. 

• Odhad příjmů nebyl evaluovaný ze strany Výboru pro rozpočtové prognózy. Výbor pro rozpočtové 

prognózy vydal v srpnu 2022 svoje stanovisko k odhadovaným příjmům pro rok 2023. Příjmy, 

se kterými počítá státní rozpočet na rok 2023, jsou navýšené oproti evaluaci výboru pro rozpočtové 

prognózy, a to v případě odhadovaných příjmů daně z příjmu fyzických osob, u odhadovaných 

příjmů DPH a odhadovaných příjmů na sociální zabezpečení. Navíc Výbor pro rozpočtové prognózy 

vůbec neevaluoval příjmy daně z mimořádných zisků a odhad příjmů z odvodu výrobců energií.  

• Ve chvíli předložení státního rozpočtu veřejnosti zcela nebyly známy základní parametry daně 

z mimořádných výnosů a obdobně příjmy z odvodů výrobců energií. Příjmy státního rozpočtu by 

měly být kalkulované výhradně na základě platné legislativy.  

• Dle připomínek odbor kompatibility, který je součástí Úřadu vlády, zavádí návrh energetického 

zákona (projednávající právě příjmy z odvodu výrobců energií) pro dvojí zdanění. Odbor 

kompatibility zdůrazňuje, že výrobci elektřiny budou současně zatíženi odvodem dle novelizace 

energetického zákona a současně mají být zdaněni daní z mimořádného zisku. Přičemž ve své 

zprávě  odbor kompatibility zdůrazňuje, že “dvojí daňové/odvodové zatížení je velmi obtížně 

hájitelné”.  
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• Příjmy Ministerstva životního prostředí jsou odhadované ve výši 94,3 mld. Kč, z toho 50 mld. Kč je 

příjem z obchodování s povolenkami určenými jako zdroj Modernizačního fondu. Zároveň 

tato částka není započtena v rozpočtu SFŽP ČR. Příjmy z Modernizačního fondu jsou však dle 

zákona č. 1/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů, součástí rozpočtu SFŽP ČR. Prostředky jsou na účet 

SFŽP ČR zasílány přímo z EIB. Není tedy zcela zřejmé, z jakého důvodu je těchto 50 mld. Kč 

vykázaných na příjmové straně kapitoly Ministerstva životního prostředí.  

• Oproti návrhu státního rozpočtu pro rok 2023 z první poloviny září 2022 byla část nerovnováhy 

bilance státního rozpočtu přesunuta do bilance státních účelových fondů. Deficitní saldo státních 

účelových fondů se oproti návrhu ze září zvyšuje o 30,7 mld. Kč. 

• Expanzivita současné rozpočtové politiky je zřejmá i z navýšení strukturálního salda pro rok 2023 

na úroveň - 3,3 % HDP.  Odhadovaný dluh sektoru vládních institucí bude v roce 2023 navýšený 

na 46,1 % HDP (predikce na konec roku 2022 hovoří 43,9 % HDP). Celkový dluh sektoru vládních 

institucí se má zvýšit z 2 927 mld. Kč (predikce na konec roku 2022) na úroveň 3 270 mld. Kč 

(predikce konec roku 2023).  

Závěr 

Předložený návrh státního rozpočtu má expanzivní charakter, dochází k navýšení jak příjmové, 

tak i výdajové strany státního rozpočtu. Je zcela zřejmé, že ani navýšené příjmy státního rozpočtu 

v důsledku inflace nedostačují tempu navyšování výdajů. Optické snižování výše rozpočtovaného 

schodku, které je zřejmé z přesunu nerovnováhy do bilance státních účelových fondů, nezpřehledňuje 

systém a snižuje transparentnost systému.  Příjmová stránka rozpočtu je zatížená mimořádnou dávkou 

nejistoty, která souvisí s prezentovanými kvantifikovanými příjmy státního rozpočtu. Současně se 

ukazuje, že nedochází k řešení problematiky výše strukturálního salda, kterou lze řešit pouze kombinací 

opatření na příjmové jako i výdajové straně státního rozpočtu. Tato opatření současný kabinet zatím 

vůbec nepředstavil. 
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https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2022/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-48972
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2022/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-48972
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2022/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-48972
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/pokladni-plneni-sr-49219
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCGPGM3LQ
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=315
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Příloha 

Výdaje kapitol státního rozpočtu 

  

Původní návrh SR 

2022 kabinetu 

Petra Fialy 

Novela SR 2022 
Výsledný návrh 

2023 

Rozdíl  SR 2023 - 

Novela SR 2022 

Kancelář prezidenta 

republiky 398 387 465 368 387 465 431 517 595 63 130 130 

Poslanecká sněmovna 

Parlamentu 1 462 806 752 1 462 806 752 1 552 674 530 89 867 778 

Senát Parlamentu 636 240 531 636 240 531 661 350 102 25 109 571 

Úřad vlády České 

republiky 1 532 645 653 1 544 645 653 1 403 335 781 -141 309 872 

Bezpečnostní informační 

služba 2 120 190 270 2 120 190 270 2 227 190 270 107 000 000 

Ministerstvo zahraničních 

věcí 8 431 068 101 8 751 068 101 9 999 525 244 1 248 457 143 

Ministerstvo obrany 89 144 944 795 89 144 944 795 111 808 740 647 22 663 795 852 

Národní bezpečnostní 

úřad 291 496 642 291 496 642 332 031 158 40 534 516 

Kancelář veřejného 

ochránce práv 158 318 334 158 318 334 162 239 700 3 921 366 

Ministerstvo financí 21 947 672 706 23 624 404 706 23 959 621 516 335 216 810 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 757 986 679 357 791 099 648 357 899 423 653 905 108 324 005 548 

Ministerstvo vnitra 92 396 321 158 95 651 367 361 99 733 224 285 4 081 856 924 

Ministerstvo životního 

prostředí 22 702 917 960 23 002 917 960 19 824 751 417 -3 178 166 543 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 28 576 464 059 31 326 464 059 22 548 519 295 -8 777 944 764 

Grantová agentura České 

republiky 4 669 819 125 4 669 819 125 4 657 413 025 -12 406 100 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 56 734 498 292 93 334 498 292 53 790 687 885 -39 543 810 407 

Ministerstvo dopravy 107 226 660 340 114 726 660 340 112 700 866 821 -2 025 793 519 

Český telekomunikační 

úřad 730 764 017 730 764 017 2 222 277 137 1 491 513 120 

Ministerstvo zemědělství 58 649 515 450 59 689 515 450 57 446 751 119 -2 242 764 331 
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Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 249 476 945 264 251 937 602 949 263 863 032 191 11 925 429 242 

Ministerstvo kultury 15 237 780 850 16 417 349 618 18 497 591 071 2 080 241 453 

Ministerstvo zdravotnictví 17 979 836 706 20 652 805 178 15 592 522 966 -5 060 282 212 

Ministerstvo 

spravedlnosti 31 981 727 701 31 981 727 701 36 537 616 335 4 555 888 634 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 160 431 506 160 431 506 189 695 700 29 264 194 

Úřad průmyslového 

vlastnictví 203 310 666 203 310 666 232 509 280 29 198 614 

Český statistický úřad 1 248 881 377 1 248 881 377 1 374 418 368 125 536 991 

Český úřad zeměměřický 

a katastrální 3 616 053 492 3 676 053 492 3 905 601 998 229 548 506 

Český báňský úřad 168 367 979 168 367 979 189 507 591 21 139 612 

Energetický regulační 

úřad 287 169 827 287 169 827 306 643 922 19 474 095 

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 245 063 537 245 063 537 273 353 093 28 289 556 

Ústav pro studium 

totalitních režimů 185 660 709 185 660 709 193 808 789 8 148 080 

Ústavní soud 230 827 184 230 827 184 241 412 885 10 585 701 

Úřad Národní rozpočtové 

rady 23 775 531 23 775 531 26 286 994 2 511 463 

Akademie věd České 

republiky 7 081 401 581 7 081 401 581 7 177 502 810 96 101 229 

Národní sportovní 

agentura 4 604 366 271 5 044 366 271 6 908 296 695 1 863 930 424 

Nejvyšší stavební úřad 0 0 0 0 

Úřad pro dohled nad 

hospodařením polit. stran 

a polit. hnutí 31 525 193 31 525 193 33 383 441 1 858 248 

Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání 66 475 410 66 475 410 74 917 734 8 442 324 

Úřad pro přístup k 

dopravní infrastruktuře 22 048 101 22 048 101 23 319 886 1 271 785 

Správa státních hmotných 

rezerv 2 537 924 271 2 537 924 271 3 778 578 416 1 240 654 145 
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Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 458 870 085 458 870 085 472 955 196 14 085 111 

Generální inspekce 

bezpečnostních sborů 473 466 158 473 466 158 519 503 730 46 037 572 

Technologická agentura 

České republiky 5 664 987 717 5 664 987 717 6 327 572 010 662 584 293 

Národní úřad pro 

kybernetickou a 

informační bezpečnost 529 141 429 529 141 429 616 610 013 87 468 584 

Nejvyšší kontrolní úřad 787 908 272 787 908 272 630 992 091 -156 916 181 

Státní dluh 49 966 880 286 53 966 880 286 69 966 880 286 16 000 000 000 

Operace státních 

finančních aktiv 19 155 000 000 19 155 000 000 380 000 000 -18 775 000 000 

Všeobecná pokladní 

správa 225 017 873 807 287 677 116 994 359 733 256 425 72 056 139 431 

CELKEM 1 893 241 111 917 2 053 250 297 232 2 222 954 141 348   

Zdroj: Vlastní výpočty dle VeKLEP, 2022, PSP, 2022. 
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MARTIN ZEMAN 

Analytik 

Martin Zeman vystudoval Národohospodářskou fakultu 

a Fakultu podnikohospodářskou na Vysoké škole ekonomické 

v Praze. V této době obhajuje svou disertační práci 

na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Odborně 

se zabývá hospodářskou politikou, fiskální politikou 

a veřejnými financemi. Je autorem několika odborných článků, 

vystupuje na mezinárodních konferencích a publikuje 

komentáře v médiích. Několik let působil jako poradce 

ministryně a také v dalších institucích zabývajících se 

veřejnými financemi. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


