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STÁTNÍ ROZPOČET

• Centralizovaný peněžní fond, který zahrnuje 
očekávané příjmy a výdaje na budoucí rok

• V ČR jej sestavuje vláda a schvaluje parlament



FUNKCE rozpočtu

• ALOKAČNÍ – Adam Smith (18. stol) – veřejný sektor má 
poskytovat některé služby (obrana před napadením, 
soud)

• DISTRIBUČNÍ – Adolf Wagner (19. stol) – přerozdělování 
důchodů – transfery zmírňující odlišné rozdělení zdrojů 
ve společnosti

• STABILIZAČNÍ – J. M. Keynes (20. stol) – pomocí státního 
rozpočtu fiskální politika působí na rovnoměrný 
ekonomický růst při přiměřené výši inflace a plné 
zaměstnatnosti



PŘÍJMY

• DANĚ

• CLA

• SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

• OSTATNÍ PŘÍJMY (POPLATKY)

• PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU



VÝDAJE

• STÁTNÍ SPRÁVA (ÚŘADY)

• OBRANA STÁTU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ

• TRANSFERY OBYVATELSTVU (DŮCHODY, DÁVKY)

• STÁTNÍ ZAKÁZKY (DÁLNICE)

• INVESTICE DO ŽP

• ODVODY DO ROZPOČTU EU



• PŘEBYTKOVÝ

• SCHODKOVÝ

• VYROVNANÝ



SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

• správce: státní instituce (Česká správa sociálního zabezpečení 
- ČSSZ nebo OSSZ)

• je příjmem státního rozpočtu

• části: 

• nemocenské pojištění, z kterého jsou hrazeny nemocenské 
dávky

• důchodové pojištění, z kterého jsou vypláceny důchody

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, podpory 
v nezaměstnanosti a boj s nezaměstnaností

•

• každý musí povinně hradit nemocenské pojištění a příspěvek 
na státní politiku zaměstnanosti, ten, kdo nepracuje, neplatí 
důchodové pojištění



ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

• povinné, každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní 
zdravotní péči

• není příjmem státního rozpočtu

• správce: zdravotní pojišťovny

• funkce: úhrada práce lékařů (lékařských výkonů dle sazebníku) 
a léků

• poplatník: stát (u dětí, důchodců, registrovaných 
nezaměstnaných) nebo fyzická osoba



DRUH POJISTNÉHO POPLATNÍK

zaměstnanec organizace OSVČ

zdravotní pojištění 
celkem

4,5% 9% 13,5%

sociální pojištění 
celkem

6,5% 25% 31,5%

ZP a SP celkem 11% z hrubého 
příjmu

34% (náklad) 45% 
(náklad)



2012, 2013, 2014

Zaměstnanec celkem 6,5 %

Nemocenské pojištění 0 %

Důchodové pojištění 6,5 %

Příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti

0 %

Zaměstnavatel celkem
25 %

Nemocenské pojištění 2,3 %

Důchodové pojištění 21,5 %

Příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti

1,2 %
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