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Hlavní body 

V roce 2022 došlo k pokoření historických hranic řady zkoumaných indikátorů stavu ekonomiky. 

Česká republika si prošla bezprecedentními situacemi, které pocítily bez výjimek všechny vrstvy 

obyvatel. Vláda se musela vypořádat s mnoha výzvami. Některé z nich se však vládě nepodařilo 

dostatečně zvládnout. Výsledkem byl třetí nejhorší výsledek hospodaření státního rozpočtu od 

roku 1993. 

 

 
• Státní rozpočet v České republice nedokázal dosáhnout plánovaných úspor, zaznamenal tak 

historicky třetí nejhlubší deficit od vzniku samostatné České republiky.  

• Česká republika, stejně jako většina světových ekonomik, sváděla v uplynulém roce boj 

s řadou faktorů, které měly negativní dopady na veřejné rozpočty. 

• Rok 2022 byl nejen pro Českou republiku po ekonomické stránce vysoce turbulentní.  

 

ČESKÁ REPUBLIKA V EKONOMICKÉM 
ZPĚTNÉM ZRCÁTKU 
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Na konci roku 2021 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na základě 

výsledků voleb byla vytvořena vláda na půdorysu spojení celkem pěti stran – dvou koalic, které 

vstupovaly do voleb jako koalice Spolu a Piráti + STAN. Předsedou vlády se stal Petr Fiala za ODS. Nová 

vláda Petra Fialy byla jmenována 17. prosince 2021 a velice rychle – 13. ledna 2022 získala důvěru 

Poslanecké sněmovny. Vláda se pod vedením Petra Fialy a novým ministrem financí Zbyňkem 

Stanjurou rozhodla přepracovat původní návrh rozpočtu, čímž se Česká republika ocitla v rozpočtovém 

provizoriu. Rozpočtové provizorium trvalo téměř tři měsíce a skončilo až 21. března 2022.  

Rok plný výzev a příležitostí 

Dle údajů Ministerstva financí (MF) skončilo plnění státního rozpočtu v lednu 2022 přebytkem 3,9 mld. 

Kč. Meziročně to znamenalo zlepšení o 35,4 mld. Kč. Toto však nebyla zásluha žádného vládního či 

koaličního politika, ale rozpočtového provizoria, které dovoluje státu čerpat v době rozpočtového 

provizoria pouze 1/12 výdajů loňského rozpočtu každý jeden měsíc (MF ČR, 2022a). Podobně pak 

vypadal výsledek hospodaření státního rozpočtu za únor, kdy došlo meziročně ke zlepšení salda o 40,8 

mld. Kč. Opětovně byl tento výsledek determinovaný specifiky rozpočtového provizoria (MF ČR, 

2022b). Plnění státního rozpočtu za březen bylo jako poslední v minulém roce ovlivněno specifiky 

rozpočtového provizoria. Březnové plnění státního rozpočtu ČR skončilo meziročním zlepšením salda 

o 66,1 mld. Kč. Tento výsledek byl však již do značné míry ovlivněn nižšími kompenzacemi spojenými s 

pandemií, nižší mírou restriktivních opatření, nižší mírou předfinancování, ale také vyššími daňovými 

výnosy, které byly meziročně téměř o 14 % vyšší (MF ČR, 2022c).  

24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině. Válečný konflikt znatelně ovlivnil vývoj světové ekonomiky. 

Inflace dle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v únoru 2022 vzrostla na 11,1 %; meziměsíčně došlo 

k růstu cen o 1,3 %. V únoru poprvé od roku 1998 dosáhla inflace dvouciferných hodnot (ČSÚ, 2022a). 

Bezprecedentní nárůst inflace pokračoval i dále, kdy v březnu dosáhl dle ČSÚ meziroční růst 

spotřebitelských cen hodnoty 12,7 %. Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny o 1,7 %. Nejvíce se 

zvýšily ceny pohonných hmot a olejů, a to o 21,7 %. Cena zemního plynu vzrostla o 7,4 % a cena másla 

o 4,1 % (ČSÚ, 2022b). 

Míru inflace do značné míry dynamizovaly i podmínky na přehřátém trhu práce. Začaly se na něm 

objevovat nerovnováhy, které byly v průběhu pandemie mírně upozaděny. S růstem ekonomiky došlo 

v tuto dobu k pokračujícímu poklesu nezaměstnanosti, kdy podíl nezaměstnaných osob v únoru poklesl 

na 3,5 %. Únor byl pro trh práce výjimečný i tím, že počet volných pracovních míst byl v tuto dobu 

nejvyšší v historii (MPSV ČR, 2022).  

Konjunkturální průzkum ČSÚ za měsíc březen indikoval snížení ekonomického sentimentu; 

meziměsíčně se snížil o 2,6 bodu na hodnotu 96,6. Došlo k poklesu obou jeho složek. O 1,2 bodu 

poklesla důvěra podnikatelů na hodnotu 99,5. Razantní pokles zaznamenal indikátor důvěry 

spotřebitelů, který poklesl o 9,3 bodu na 82,4. Důvěra spotřebitelů v ekonomiku byla v březnu nejnižší 

od ledna roku 2013. Výrazně se zvýšil počet domácností, které se obávají zhoršení celkové hospodářské 

situace, ale i své osobní finanční situace v nadcházejících 12 měsících (ČSÚ, 2022c). 

Dle údajů MF ČR skončil státní rozpočet v dubnu 2022 v deficitu 100,1 mld. Kč. V meziročním srovnání 

bylo dosaženo lepšího hospodaření státního rozpočtu o 91,9 mld. Kč, což bylo způsobeno již 

kumulujícími se faktory rozpočtového provizoria, nižším předfinancováním a nižšími kompenzacemi 

spojenými s restriktivními opatřeními spojenými s průběhem pandemie. Na příjmové straně státního 

rozpočtu byl patrný růst daňových výnosů, které byly meziročně o téměř 19 % vyšší. Výrazný nárůst byl 

zaznamenán u růstu daně z přidané hodnoty (+23,2 %, +20,3 mld. Kč). V důsledku vyššího počtu 

pracovních dní a oživení ekonomiky rostlo i inkaso spotřebních daní (+7,5 mld. Kč). Výdaje byly 
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negativně ovlivněny růstem sociálních dávek (+4,7 %, +11 mld. Kč) a růstem výdajů státu za státní 

pojištěnce (+4,8 mld. Kč). Pozitivní vliv na výdajovou stranu rozpočtu mělo v dubnu snížení transferů 

podnikatelům (-63,4 %, -32,3 mld. Kč) (MF ČR, 2022d). Konjunkturální ukazatele v dubnu 2022 ukázaly 

růst důvěry mezi podnikateli, rovněž ale i pokračující pád důvěry v ekonomiku mezi spotřebiteli. Důvěra 

v ekonomiku mezi spotřebiteli byla dubnu nejnižší od listopadu 2012. Respondenti z řad spotřebitelů 

negativně hodnotili všechny ze sledovaných aspektů. Nejvíce se však obávali pokračujícího růstu cen a 

zhoršení ekonomické situace v České republice (ČSÚ, 2022d). 

Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok se svým rozhodnutím z 22. června rozloučil se svým 

mandátem v České národní bance razantním navýšením základní úrokové sazby o 125 bazických bodů. 

Základní úroková sazba tak poskočila na 7,00 %. Rozhodnutí bankovní rady reagovalo na dlouhodobý 

vývoj inflace, kdy květnová inflace dosáhla 16 % (ČNB, 2022b).  

Graf 1: Vývoj úrokových sazeb ČNB (ČNB, 2023; vlastní zpracování) 

 

Měsíc červen byl ve znamení překonání hranice 17 % růstu spotřebitelských cen a zvolněním 

meziměsíčního tempa růstu z 1,8 % na 1,6 %. Zásadním tahounem inflace byly rostoucí ceny potravin 

a energií (ČSÚ, 2022e). Důvěra podnikatelů v ekonomiku se meziměsíčně snížila o 3,9 bodu na 103,1. 

Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,1 bodu na hodnotu 74,7. Šlo tak o čtvrtý pokles v řadě, který 

vyústil v druhý nejnižší výsledek v celé historii jeho měření.  

V červenci mírně stoupala nezaměstnanost, podíl nezaměstnaných osob stoupl z červnových 3,1 % na 

3,3 %. V průběhu července vláda schválila novelu rozpočtu s navýšeným deficitem z původních 280 

mld. Kč na 330 mld. Kč. Tento měsíc se indikátory důvěry opětovně propadaly. Indikátor důvěry 

podnikatelů se propadl o 2,9 bodu na hodnotu 100,2. Indikátor spotřebitelů se snížil o 1,1 bodu na 

hodnotu 73,6. Tato hodnota se stala historicky nejnižší od počátku sledování (ČSÚ, 2022f). 

K prvnímu dni měsíce srpna byl vydán předběžný odhad vývoje české ekonomiky v druhém kvartále 

roku 2022, kdy reálné HDP vzrostlo o 0,2 % oproti předcházejícímu kvartálu. Z pohledu meziročního 

srovnání, které je zatíženo efektem pandemických lockdownů, vzrostla ekonomika o 3,6 %. Deficit 

státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 231,1 mld. Kč. Příjmy meziročně rostly (8,1 %, +77 mld. Kč). 

V tomto případě šlo zejména o růst inkasa DPH, které meziročně rostlo o 18,6 % (+34,4 mld. Kč). 

Zásadní zátěž pro státní rozpočet představovala valorizace důchodů o 8,1 %, tedy o 28,6 mld. Kč.  

Rostoucí spotřebitelské ceny negativně ovlivnily životní úroveň obyvatel. V České republice dle 

srpnových údajů činila průměrná mzda ve druhém čtvrtletí přes 40 tisíc Kč. Cenová hladina však 
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doposud rostla výrazně rychleji než mzdy. Ve stejném období, kdy docházelo k růstu mezd o 4,4 %, 

dosáhla inflace 15,8 %. Výsledkem byl největší pokles reálných mezd, který byl v historii samostatné 

České republiky zaznamenán. Reálné mzdy poklesly téměř o 10 % (9,8 %). Nejvíce rostly mzdy v odvětví 

pohostinství, a to o 11,3 %, avšak v tomto odvětví je stále průměrná mzda ze všech odvětví nejnižší 

(23 586 Kč). Srpnové údaje o trhu práce nebyly překvapující; nadále pokračoval růst nezaměstnanosti.  

Podíl nezaměstnaných osob v září stoupl z původních 3,4 % na 3,5 %. Obecně ubylo volných pracovních 

míst, kterých je na domácím trhu práce nejméně od poloviny roku 2018. Pokračující pozvolný růst 

nezaměstnanosti odráží přetrvávající obavy zaměstnavatelů. Indikátor důvěry spotřebitelů 

v ekonomiku se po pěti měsících neustálého propadu zastavil, a dokonce vzrostl o 3,5 bodu na 77,1. 

Naopak indikátor důvěry podnikatelů v ekonomiku se propadl o 1,6 bodu na 94,1. 

V měsíci říjnu došlo k pokračujícímu poklesu indexu důvěry spotřebitelů v ekonomiku o 0,8 bodu na 

hodnotu 71,9.  Šlo tak o nejnižší hodnotu od počátku zjišťování. Poklesla i důvěra podnikatelů o 0,2 na 

hodnotu 93,4 (ČSÚ, 2022g).  

Graf 2: Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (ČSÚ, 2022g; vlastní zpracování) 

 

V prosinci roku 2022 spotřebitelské ceny stagnovaly, listopad byl však ve znamení meziměsíčního růstu 

o 1,2 %. Meziroční srovnání míry inflace v prosinci činilo 15,8 %. Proinflačně nadále působily ceny 

potravin a nealkoholických nápojů, protiinflačně naopak působily ceny v odvětví dopravy, které klesaly 

díky zlevnění pohonných hmot, meziměsíčně dokonce o 10,5 % (ČSÚ, 2022h). V roce 2022 byla 

průměrná inflace dle měření ČSÚ 15,1 %.  

Prosinec byl ve znamení zastavení pesimismu ve výrobě. Index nákupních manažerů za výrobní sektor 

v prosinci mírně vzrostl. V listopadu nastal nárůst z 41,7 na 42,6 bodu, šlo tak po třech po sobě jdoucích 

měsících poklesu o dobrou zprávou. Index i přes mírné zlepšení zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů. 

To je znakem zpomalování výroby, nižšího počtu nových zakázek a pesimismu ve výrobě (ČSÚ, 2022i). 
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Boj o veřejné finance 

První návrh rozpočtu na rok 2022 byl přijat dosluhující vládou Andreje Babiše v září 2021. Návrh 

vycházel z Makroekonomické predikce ze srpna 2021. V tomto období byla považována 

epidemiologická situace za stěžejní negativní faktor. Pokračující očkování proti COVID-19 a současně 

narůstající počet obyvatel, kteří nemoc již prodělali, byl naopak vnímaný jako faktor pozitivní. Vláda do 

sestavování rozpočtu projektovala i odloženou spotřebu, která do značné míry determinovala propad 

HDP v roce 2020. S ohledem na tyto předpoklady byl vládou přijat rozpočet, který predikoval příjmy 

v celkové výši 1551,1 mld. Kč. Výdaje státního rozpočtu měly dosahovat 1927,7 mld. Kč. Saldo státního 

rozpočtu bylo plánované ve výši 376,6 mld. Kč (Poslanecká sněmovna, 2021). Tento rozpočet byl vládou 

přijat pouhý měsíc před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

Při sestavování nového rozpočtu vláda vycházela z novějších údajů na základě lednové 

Makroekonomické predikce MF ČR. Lednová predikce pracuje se zásadně odlišnými riziky a 

nejistotami, než Makroekonomická predikce ze srpna roku 2021.  

Rozpočet pod taktovkou vládní koalice odhadoval celkové příjmy v roce 2022 na 1613,20 mld. Kč. 

Celkové plánované příjmy tak vzrostly oproti předcházejícímu návrhu o sumu 62,1 mld. Kč. Výdajová 

strana rozpočtu predikovala celkové výdaje na úrovni 1893,20 mld. Kč. Tento výsledek snižuje 

plánované výdaje oproti prvnímu návrhu ze září 2021 o 34,5 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu je tak 

v tuto dobu plánován na 280 mld. Kč. Snížení očekávaného salda bylo oproti původnímu rozpočtu vlády 

Andreje Babiše způsobeno primárně navýšením odhadovaných daňových příjmů a až sekundárně se 

projevil vliv snížení na výdajové straně státního rozpočtu (Poslanecká sněmovna, 2022a).  

Předpokládané inkaso DPH v novém rozpočtu činí o 18,3 mld. Kč více, než bylo počítáno v návrhu 

přijatém předcházející vládou v roce 2021. Očekávané inkaso daně z příjmu fyzických osob bylo 

předcházející vládou predikované na úrovni 102,2 mld. Kč. Nová vláda však již počítá s vyšším příjmem 

z této daně, a to v celkové výši 108,6 mld. Kč, tj. o 6,4 mld. Kč ve prospěch nového návrhu. Odhadované 

inkaso daně z příjmu právnických osob je v původním návrhu rozpočtu o 12,4 mld. Kč nižší než v návrhu 

novém. Nárůst těchto příjmů je způsoben zejména odloženou spotřebou domácností, která se zvýšila 

o 5,9 %. To bylo dáno jak růstem reálného disponibilního důchodu, tak rozvolněním 

protiepidemiologických opatření. V tomto období došlo k poklesu míry úspor domácností, které byly 

naakumulovány z období pandemie. Zásadním činitelem byla však vysoká inflace. Průměrná inflace 

v roce 2021 dosáhla 3,8 %. Naopak pro rok 2022 byla predikována průměrná inflace na úrovni 8,5 %. 

V boji proti rostoucí inflaci se rozhodla Česká národní banka na svém zasedání 3. 2. 2022 opětovně 

prudce zvýšit základní úrokové sazby, a to o 75 bazických bodů na 4,5 % (ČNB, 2022a). 

Poslanecká sněmovna v říjnu schválila novelu zákona o státním rozpočtu. Vládní pětikoalice byla 

nucena přepracovat státní rozpočet, jelikož mandatorní výdaje neodpovídaly skutečným výdajům. 

Vláda musela rovněž reagovat i na hospodářskopolitický vývoj. Novela státního rozpočtu na rok 2022 

původně počítala s navýšením schodku z 280 mld. Kč na 330 mld. Kč. Státní rozpočet byl však po 

pozměňovacích návrzích schválen se schodkem hospodaření ve výši 375 mld. Kč (Poslanecká 

sněmovna, 2022b). Novelizovaný státní rozpočet vychází z údajů Makroekonomické predikce MF ČR 

z dubna 2022. Celkové odhadované příjmy státního rozpočtu tak výrazně vzrostly na 1678,3 mld. Kč, 

tj. o 127,2 mld. Kč více, než počítal návrh předcházející vlády a o 65,1 mld. Kč více, než počítal první 

rozpočet vlády Petra Fialy. Celková výše odhadovaných výdajů také razantně vzrostla. Celkové výdaje 

měly dle odhadů dosáhnout 2053,3 mld. Kč – mělo tak jít o historicky první prolomení hranice 2 bilionu 

Kč na straně výdajů státního rozpočtu. Předcházející vláda odhadovala příjmy ve výši 1927,7 mld. Kč, 

tj. o 125,6 mld. Kč nižší, než odhaduje novelizovaný návrh. Zároveň první návrh odhadoval výdaje pouze 



 

5 
 

ve výši 1893,2 mld. Kč, tj. dokonce o 160,1 mld. Kč méně, než s jakým objemem prostředků počítá tato 

novela (MF ČR, 2022e).  

Tabulka 1: Ukazatele státního rozpočtu 2022 (Poslanecká sněmovna, 2021; Poslanecká sněmovna, 

2022a; Poslanecká sněmovna, 2022b; vlastní zpracování) 

 

Státní rozpočet skončil v prosinci 2022 v deficitu 360,4 mld. Kč. Výsledek státního rozpočtu tak skončil 

zhruba o 15 mld. Kč lepším výsledkem, než plánovala novela. Skutečnost byla taková, že výdaje státního 

rozpočtu byly nižší o 68 mld. Kč. Plán počítal s vyššími výdaji na společné programy EU/Finančních 

mechanismů a ČR o 31 mld. Kč. Plánována byla rovněž vyšší podpora podniků v energeticky náročných 

odvětvích, kde stát vyplatil o 29 mld. Kč méně. Dále stát vynaložil méně prostředků v oblasti státní 

sociální pomoci, a to o 11 mld. Kč. Ve výsledku stát nepřekročil hranici 2 bilionu Kč na výdajové straně, 

a vydal „pouze“ 1985 mld. Kč. 

Rozuzlení boje o veřejné finance – závěrečné pokladní plnění 

Státní rozpočet ve skutečnosti vybral méně na příjmové straně, než odhadovala novela. Příjmy byly 

nižší o 54 mld. Kč. Vyšších příjmů se dočkal státní rozpočet v oblasti inkasa DPPO, DPFO a pojistného, 

kdy byl nárůst nejvýraznější u daně z příjmu právnických osob (+ 20 mld. Kč), daně z příjmu fyzických 

osob (+ 5 mld. Kč) a na pojistném stát vybral o 2 mld. Kč více než predikoval. Nižší příjmy měl zejména 

z EU/Finančních mechanismů, kde došlo k poklesu o 75 mld. Kč. U spotřebních daní byla skutečnost 

vůči odhadu nižší o 5 mld. Kč a inkaso daně z přidané hodnoty bylo nižší o 6 mld. Kč. Stát v roce 2022 

skončil historicky třetím nejhlubším deficitem za období samostatné České republiky (MF ČR, 2022e).  

Graf 3: Porovnání ukazatelů návrhů a skutečnosti státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) (MF ČR, 2022e; 

Poslanecká sněmovna, 2021; Poslanecká sněmovna, 2022a; Poslanecká sněmovna, 2022b; vlastní 

zpracování) 
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Konečný schodek tak ve výsledku skončil o mnoho horším výsledkem, než původně předpokládala 

nastupující vláda Petra Fialy. Konkrétně se skutečný deficit od prvního návrhu téže vlády lišil o 80 mld. 

Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo i přes výrazný nárůst příjmů, které činily mezi původním návrhem 

z října roku 2021 a skutečností téměř 73 mld. Kč. Negativní saldo bylo ovlivněno 

hospodářskopolitickým vývojem, který působil na výdajovou stranu státního rozpočtu. Výdaje byly ve 

skutečnosti o 57,3 mld. Kč vyšší než v návrhu z října 2021. To reflektuje opuštění vize, která slibovala 

konsolidaci veřejných financí. Snaha konsolidovat veřejné finance tak byla patrná pouze v případě 

prvního předloženého rozpočtu vlády Petra Fialy, další předložené návrhy nejeví známky snah splnit 

slib, který dala vládnoucí pětikoalice svým voličům ve volbách. Navíc ze strukturálního pohledu v roce 

2022 nebyla představena žádná úsporná opatření, která by zlepšila hospodaření veřejných financí do 

budoucnosti. Právě naopak, došlo k přijetí několika opatření, která ještě navýšila strukturální saldo.  
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