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2019: Kam směřoval první návrh výdajů 

státního rozpočtu na rok 20221 
LEDEN 2022 

DANIEL KOLÁŘ, PETR JANSKÝ 
 

Shrnutí  

• Návrh státního rozpočtu (SR) pro rok 2022 předložený koncem léta ’21 odcházející vládou 
Andreje Babiše počítal s výdaji ve výši 1 928 miliard Kč. To je o 394,5 mld. Kč a 25,7 % více, 
než byly skutečné výdaje SR v roce 2019. Tak výrazný nárůst výdajů nedoprovázený 
adekvátním nárůstem příjmů by výrazně zvýšil strukturální deficit SR. Nová vláda Petra Fialy 
se proto rozhodla původní návrh rozpočtu přepracovat za cenu rozpočtového provizoria.  

• V této studii identifikujeme ty výdajové položky původního návrhu SR, u kterých oproti 
skutečnosti roku 2019 došlo k nejvýznamnějším změnám. V rámci toho ukazujeme, do jaké 
míry nominální růsty položek SR zohledňují inflaci, která byla v daném období očekávána 
ve výši 10,2 %. Porovnání se skutečnými výdaji roku 2019 nám umožňuje odstínit přímé 
výdajové důsledky pandemie. Programy pomoci domácnostem a zaměstnavatelům v době 
pandemie totiž měly být podle původního návrhu SR v roce 2022 již výrazně výdajově 
utlumeny.  

• Ke zvýšení výdajů SR v roce 2022 oproti roku 2019 o 394,5 mld. Kč přispělo dominantně 
následujících osm druhů výdajů. Celkově stojí za 86 % celkového nárůstu objemu SR: 

o Důchody (včetně invalidních či vdovských) vykazují růst o 18 % 
(+84 mld. Kč) na celkových 556 mld. Kč.  

o Sociální výdaje jako rodičovský příspěvek či přídavek na dítě s nárůstem 
o 28 % (+36 mld. Kč) do velké míry kompenzují jejich dlouhodobou 
nominální stagnaci. 

 

1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 
či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Autoři děkují za cenné komentáře 
pracovních verzí studie Aleši Bělohradskému, Petru Bouchalovi, Ladislavu Frühaufovi, Janu Pavlovi a Danielu 
Münichovi. Případné chyby však jdou pouze na vrub autorů. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci 
programu Strategie AV21 „Společnost v pohybu a veřejné politiky“.  
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o Odvody zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce vykazují růst 
o 93 % (+67 mld. Kč). 

o Výdaje na regionální školství, zejména na platy učitelů, růst 35 %  
(+50 mld. Kč). 

o Investice z národních zdrojů SR vykazují růst o 23 % (+17 mld. Kč) 

o S členstvím České republiky v Evropské unii je spojen nárůst výdajů 
o 76 mld. Kč. Z toho investice kryté příjmy z rozpočtů EU vykazují 
nárůst o 97 % (+62 mld. Kč), zatímco odvody ČR do EU nárůst o 32 %  
(+14 miliard Kč).  

o Dodatečných 8 mld. Kč představují nákupy dalších očkovacích látek 
proti covid-19 v roce 2022. 

• Položky SR s výrazně nízkým růstem objemu výdajů nebo dokonce poklesem představují 
tyto: 

o Neinvestiční transfery neziskovým organizacím vykazují nominální 
pokles o 13 % a reálný pokles dokonce o 21 %. O 11 % (-0,6 mld. Kč) 
nominálně klesají neinvestiční transfery neziskovým organizacím 
Ministerstva práce a sociálních věcí, které z nich dotačně financuje 
poskytování sociálních služeb, podporu rodin nebo aktivity seniorských 
organizací. 

o V kapitole Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je patrná 
nominální stagnace transferů veřejným výzkumným institucím a vysokým 
školám. V reálném vyjádření se jedná o pokles 9 % (-4 mld. Kč). Tato 
stagnace je částečně kompenzovaná nárůstem transferů z jiných 
rozpočtových kapitol, avšak celkově jde stále o reálný pokles 6 %. 

• V ostatních objemově významných běžných výdajích jsme neidentifikovali větší odchylky 
od růstu cenové hladiny ani zřejmý potenciál pro úspory oproti roku 2019. To se týká 
například neinvestičních dotací nebo platů úředníků.  

• Třída kapitálových výdajů sice roste výrazně o 57 % (+80 mld. Kč), ale za růstem stojí 
zejména nárůst prostředků z EU.  
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Summary 

• The draft state budget (SB) for 2022 submitted at the end of summer 2021 by the outgoing 
government of Andrej Babiš planned for expenditures of 1,928 billion CZK. That would be  
394.5 billion CZK, and 25.7% more than the actual expenditure of the SB in 2019. Such 
a significant increase in expenditure, unaccompanied by an adequate increase in revenues, 
would significantly increase the structural deficit of the SB. The new government of Petr Fiala 
has therefore decided to revise the original draft budget in a new provisional budget. 

• In this study, we identify the expenditure items in the original draft of the SB that have 
changed most significantly from the situation in 2019. We also show to what extent the 
nominal growth in the SB items takes inflation into account, which was expected to be 10.2% 
in this period. Comparison with the actual expenditure of 2019 allows us to shield the direct 
expenditure consequences of the pandemic. In fact, according to the initial proposal of the 
SR, the assistance programmes for households and employers during the pandemic were 
already expected to be reduced significantly in 2022. 

o Pensions (including disability or widow’s pensions) show an increase 
of 18% (CZK +84 billion) to a total of CZK 556 billion.  

o Social expenditure, including parental allowance or child benefit, increase 
by 28% (CZK +36 billion), largely compensating for their long-term 
nominal stagnation. 

o Contributions to health insurance companies for state insured persons 
show an increase of 93% (CZK +67 billion). 

 

2 We would like to thank IDEA for support and Aleš Bělohradský, Petr Bouchal, Ladislav Frühauf, Jan Pavel and Daniel 
Münich for their useful comments. Any remaining inaccuracies or errors, as well as all opinions expressed are the 
authors’ own. This study was produced with the support from the Czech Academy of Sciences as part of its AV21 Strategy 
programme “Society in Motion and Public Policies”.  
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o Expenditure on regional education, especially on teachers' salaries, grew 
by 35% (CZK +50 billion). 

o Investments from national sources in the SB show growth of 23% 
(CZK +17 billion) 

o The Czech Republic's membership in the European Union is associated 
with an increase in expenditure of CZK 76 billion. Of these, investments 
covered by revenues from EU budgets show an increase of 97% 
(CZK +62 billion), while the Czech Republic’s contributions to the EU 
increase by 32% (CZK +14 billion).  

o An additional EUR 8 billion CZK represents purchases of additional 
vaccines against covid-19 in 2022. 

• The SB items with a significantly low growth in the volume of expenditure, or even 
a decrease are as follows: 

o Non-investment transfers to non-profit organisations show a nominal 
decrease of 13% and a real decrease of as much as 21%. Non-investment 
transfers to non-profit organizations of the Ministry of Labour 
and Social Affairs, which subsidizes the provision of social services, 
family support or activities of senior organizations, fall nominally by 11% 
(CZK -0.6 billion). 

o The Department of the Ministry of Education shows a nominal stagnation 
of transfers to public research institutions and universities. In real terms, 
this is a decrease of 9% (CZK -4 billion). 

• In other current expenditures of significant volume, we did not identify larger deviations 
from price level growth or a clear potential for savings compared to 2019. This applies, 
for example, to non-investment subsidies or salaries of civil servants.  

• Although the capital expenditure class is increasing significantly by 57% (CZK +80 billion), 
the growth is mainly due to an increase in EU funds. 
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1. Úvod 

Vláda Andreje Babiše připravila návrh státního rozpočtu (SR) s výdaji ve výši 1 928 

miliard Kč. To je o 375,9 miliard Kč (+24,2 %) více, než byly skutečné výdaje SR v před-

covidovém roce 2019. Po očištění o přebytek důchodového účtu v roce 2019, což byl pouze 

účetní přesun, činí nárůst výdajů SR dokonce 394,5 mld. Kč (+25,7 %), tedy jednu čtvrtinu 

za tři roky. Vláda Petra Fialy, která tu Babišovu nahradila v prosinci 2021, se rozhodla SR 

za cenu několikaměsíčního rozpočtového provizoria předělat. 

Tato přehledová studie mapuje strukturu výdajové stránky SR a identifikuje hlavní složky 

výrazného růstu výdajů SR po roce 2019 tak, jak byl jeho návrh pro rok 2022 předložen 

ještě vládou Andreje Babiše. Rok 2019 byl posledním před pandemií covid-19. Rok 2022 

měl být, dle předpokladů v době letní přípravy návrhu SR, prvním rokem po této 

pandemii.3 Přestože tento předpoklad zůstal nenaplněn, má srovnání zmíněných dvou SR 

smysl: (a) Volba referenčního roku 2019 umožňuje očistit výdaje SR o přímé a většinou 

dočasné důsledky pandemie a zároveň (b) identifikovat oblasti, kde fiskální politika 

v době pandemie zanechává ve SR trvalou stopu. Tato studie nezohledňuje verzi SR 

pro rok 2022 revidovanou vládou Petra Fialy i proto, že v době zpracování této studie 

nebyla revize ještě k dispozici. 

Pro analýzu používáme data z Monitoru státní pokladny4 a druhové třídění výdajů, které 

doplňujeme i odpovědnostním (dle rozpočtových kapitol) a odvětvovým tříděním.5 

Analyzujeme návrh SR předložený Poslanecké sněmovně vládou Andreje Babiše 30. 9. 

20216 a porovnáváme jej se skutečnými výdaji SR v roce 2019. Předmětem analýzy je 

pouze SR, nikoliv celá soustava veřejných rozpočtů, která zahrnuje např. i státní fondy, 

rozpočty obcí, krajů a systém veřejného zdravotnictví. 

V analýze se zaměřujeme na ty výdaje SR, které jsou svým objemem 

nejvýznamnější a které výrazně rostly či klesaly v reálném vyjádření, tedy 

 

3 „Makroekonomický rámec vychází z předpokladu, že významné protiepidemické restrikce již díky pokračujícímu 
očkování obyvatel proti COVID-19 a vysokému počtu osob, které toto onemocnění prodělaly, nebude nutné zavést.“ 
Zdroj: Návrh státního rozpočtu na rok 2022. Sněmovní tisk 1347, 8. volební období, dostupné online. 
4 Monitor státní pokladny https://monitor.statnipokladna.cz/ 
5 Typologie třídění zde https://monitor.statnipokladna.cz/datovy-katalog/ciselniky 
6 Sněmovní tisk 1347, 8. volební období, dostupné online. Příslušná data v Monitoru státní poklady označena jako 2022 
- Základní proces I. - PSP září III. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1347
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1347
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po očištění o skutečnou a očekávanou inflaci.7 Pokud některé výdaje rostly 

podobným tempem jako inflace, tedy reálně stagnovaly, v textu je zpravidla nerozebíráme 

a v grafech je agregujeme do skupiny „Ostatní“.  

V následující 2. části podrobně rozebíráme jednotlivé kategorie výdajů SR a identi-

fikujeme nejvýznamnější změny. Ve 3. části nabízíme jeden konkrétní pohled na celkový 

nárůst výdajů ve sledovaném období, kdy osm druhů výdajů SR stojí za 86 % jeho 

celkového nárůstu. V závěrečné 4. části naše zjištění stručně zasazujeme do politicko-

ekonomického kontextu.  

 

2. Výdaje státního rozpočtu v odvětvovém členění 

Výdaje SR dělíme do několika základních kategorií, volně inspirovaných publikací MF ČR 

Státní rozpočet v kostce.8 Graf 1 ukazuje nárůst výdajů ve sledovaném období dle těchto 

kategorií. Červená horizontální linie na úrovni 10 % vymezuje inflaci mezi roky 2019 

a 2022. Nominální růsty výdajů pod touto úrovní tedy odpovídají poklesu reálné hodnoty 

výdajů. Fialová horizontální linie na úrovni 25,7 % vymezuje růst celkového objemu 

SR mezi uvedenými roky. Rozpočtové položky pod touto úrovní tedy vykazují vůči celku 

růsty podprůměrné. Pokud by výdaje SR pouze kompenzovaly inflaci, činil by nárůst SR 

156 miliard Kč namísto navrhovaných 395 miliard Kč, tedy by byl méně než poloviční. 

K nejvýznamnějšímu nárůstu (u návrhu SR Babišovy vlády na rok 2022) dochází 

u kapitálových výdajů, tedy u investic (+57 %, +80 mld. Kč), u neinvestičních transferů 

veřejnoprávním subjektům, které zahrnují i platy učitelů regionálního školství (+27 %, 

+109 mld. Kč) a u důchodů (+18 %, +84 mld. Kč).  

 

7 Pracujeme se skutečnou inflací v roce 2020 a s odhady ministerstva financí pro roky 2021 a 2022 v době zveřejnění 
analyzované verze rozpočtu (30.9.2021) – kumulativně 10,2 %. Prognózy růstu cen byly od této doby navýšeny, ale 
rozhodli jsme se použít ty, se kterými pracovalo ministerstvo při přípravě rozpočtu. Bude nicméně zajímavé sledovat, 
jak se predikovaná vyšší inflace promítne ve výdajích státního rozpočtu, který připraví nová vláda Petra Fialy. 
8 Státní rozpočet v kostce https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/rozpocet-v-kostce. 

Růsty výdajů položek SR mezi roky 2019 
a 2022 menší než 10 % nekompenzují ani 

inflaci. Naopak růsty vyšší než 25,7 % 
překonávají růst celkového objemu SR. 
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Kategorie Grafu 1 dále rozdělujeme dle rozpočtových kapitol, které tvoří zejména 

jednotlivá ministerstva. Pokud v rámci dané kategorie a kapitoly došlo k výraznému 

reálnému nárůstu či poklesu, ukazujeme vývoj až na úrovni rozpočtových položek či 

paragrafů, případně v dokumentaci ke státnímu rozpočtu na rok 2022. Pro úplnost 

dodáváme, že údaje v Grafu 1 nejsou očištěny o přebytek důchodového účtu v roce 2019 

(ten je součástí kategorie Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a popisujeme 

jej v sekci 2.6.) 

2.1. Kapitálové výdaje 

Třída kapitálových výdajů narostla mezi roky 2019-2022 velmi výrazně, o 57 % respektive 

+80 mld. Kč. Jak ilustruje Graf 2, za tímto růstem stojí zejména investice z fondů 

Evropské unie (EU). Ty jsou sice výdajem SR, avšak následně jsou propláceny EU. Nemají 

Graf 1: Růst základních složek státního rozpočtu mezi roky 2019 a 2022

Pozn.:  Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Zdroj dat: Monitor státní pokladny
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tak přímý rozpočtový dopad na SR a dá se říci, že jím jen „protékají“.9,10 Tyto investice 

kryté příjmy z rozpočtu EU rostou o 97 % (+62 mld. Kč), zatímco ty národní pouze o 23 % 

(+17 mld. Kč). Značnou část EU investic představují programy reagující na koronavirovou 

pandemii: Národní plán obnovy (28,3 mld. Kč) a REACT-EU (7 mld. Kč).  

Dále je možné nárůst EU investic přičíst souběhu dvou programových období: 

Dočerpávání peněz z končícího programového období let 2014–2020 a náběhu nového 

období 2021–2027.11 Například na investice v Operačním programu Doprava má jít 

v roce 2022 z evropských peněz 32,3 mld. Kč, z čehož je 16,5 mld. Kč z programového 

období 2014–2020. V roce 2019 šlo na investice v Operačním programu Doprava celkem 

14,4 mld. Kč. 

 

 

9 Dopad investic z prostředků EU na státní rozpočet spočívá pouze v potřebě spolufinancování některých projektů 
z národních zdrojů. Tyto výdaje definuje SR jako národní investice, ale jejich dopad není výrazný: z 92,5 mld. Kč 
národních investic pro rok 2022 je na spolufinancování vyčleněno pouze 4,2 mld. Kč. Určitý vliv (byť pouze účetní) má 
i to, že proplacení EU nemusí proběhnout v tomtéž roce jako samotná investice. Dále platí, že EU nemusí proplatit 
projekty, u nichž zjistí pochybení. Je pak na členském státu, zda bude tyto peníze po příjemci dotace vymáhat. 
10 Do EU investic řadíme i investice z Finančních mechanismů evropského hospodářského společenství a Norska (FM), 
které jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 29 mil. Kč. Více o EU fondech například v analýze „Veřejné výdaje 
a fondy EU 2007–2015“ (Bouchal, Hněvkovský, Janský, Křehlík) vydané v červnu 2017 ministerstvem pro místní rozvoj 
na základě dat ministerstva financí. Dostupné online. 
11 Evropské dotace se řídí pravidlem n+3, kdy peníze alokované pro daný rok je potřeba vyčerpat do tří let. Všechny 
prostředky z programového období 2014–2020 je tak možné použít pouze do konce roku 2023. 

Graf 2: Růst kapitálových výdajů mezi roky 2019 a 2022 dle zdroje příjmů

Pozn.:  Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Zdroj dat: Návrh SR vlády Andreje Babiše na rok 2022
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Pro úplnost dodáváme, že ne všechny EU investice jsou součástí SR. Např. prostředky 

na dotace z Modernizačního fondu (8 mld. Kč v roce 2022) dostává Státní fond životního 

prostředí přímo od Evropské investiční banky12 a v této analýze tak nejsou postiženy. 

2.2. Neinvestiční nákupy 

V rozpočtovém seskupení Neinvestiční nákupy a související výdaje evidujeme mezi 

rokem 2019 a návrhem SR pro rok 2022 nárůst o 22 % a +12,3 mld. Kč, z čehož 3 mld. Kč 

tvoří blíže nespecifikované nákupy Ministerstva obrany České republiky. Výrazně rostou 

výdaje Ministerstva zdravotnictví České republiky v položce Léky a zdravotnický 

materiál, a to z pouhých desítek milionů v roce 2019 na 8 mld. Kč v roce 2022. Tato částka 

odpovídá průřezovému ukazateli Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 

v dokumentaci státního rozpočtu. Nárůstu zmíněné položky proto přiřazujeme tuto 

pandemickou příčinu. Do skupiny Neinvestiční nákupy patří také náklady na obsluhu 

státního dluhu, tedy splátky úroků. Ty i díky nízkým úrokovým sazbám, za něž si ČR 

půjčovala do poloviny roku 2021 rostou o 13 % (+5 mld. Kč), tedy jen o něco málo více než 

inflace (10 %). 

2.3. Neinvestiční transfery do zahraničí 

Výdaje seskupení Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí rostou o 29 % 

(+14 mld. Kč). To odpovídá nárůstu národního příspěvku do rozpočtu EU o 32 % 

(+14 mld. Kč). Příspěvek je dán závaznými pravidly EU a je stanoven na základě výše 

hrubého národního důchodu a výběru daně z přidané hodnoty. Novým vlastním zdrojem 

EU je od roku 2021 tzv. daň z plastů, kterou členské státy odvádějí podle hmotnostního 

objemu vyprodukovaných nerecyklovaných plastových obalů.13 Pro rok 2022 je odvod ČR 

rozpočtován na 2 mld. Kč. U ostatních výdajů této položky nejsou patrné významnější 

změny. 

 

12 Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2023 
a 2024, str. 40, dostupné online. 
13 Viz čl. 2 Rozhodnutí rady (EU, Euroatom) 2020/2053, dostupné online. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=1348
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&qid=1625225421105&from=CS
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2.4. Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím tvoří ve SR na rok 2022 

16,9 mld. Kč, tedy méně než jedno procento SR. V porovnání s rokem 2019 jde o nominální 

pokles o 13 % a reálný pokles dokonce o 21 %.  

Významnou částí neinvestičních transferů jsou dotace pro sport, na něž má nedávno 

zřízená Národní sportovní agentura pro rok 2022 vyčleněno 4,84 mld. Kč. O podobnou 

částku (-5,2 mld. Kč, -92 %) proto klesá odpovídající rozpočtová položka transferů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které sportovní dotace v roce 2019 ještě 

administrovalo (reálný pokles -93 %).  

O 11 % (-0,6 mld. Kč) nominálně klesají neinvestiční transfery neziskovým organizacím 

Ministerstva práce a sociálních věcí, které z nich dotačně financuje poskytování sociálních 

služeb, podporu rodin nebo aktivity seniorských organizací.14 

Největšími příjemci transferů z řad neziskových organizací byli v roce 2019 Fotbalová 

asociace ČR, IT sdružení CESNET, Český svaz ledního hokeje a Horská služba ČR.15 Avšak 

i dvacet největších příjemců od státu získalo pouze zhruba 17 % z této podpory 

(3,2 mld. Kč). To ukazuje, že podpora je většinou rozdělována v malých částkách velkému 

počtu organizací. 

2.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 

Podseskupení položek Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům je často 

zmiňováno v kontextu hledání úspor ve státním rozpočtu. Jak ilustruje Graf 3, celkové 

výdaje zde mají být v roce 2022 vyšší o 17 % (+9,6 mld. Kč). Dochází zde však k poměrně 

výrazným změnám zastoupení jednotlivých rozpočtových kapitol. Největší nárůst o 33 % 

(+12,1 mld. Kč) vidíme v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Naopak 

transfery v kapitole Ministerstva zemědělství České republiky mají být nižší o 4,3 mld. Kč, 

což znamená nominální pokles o 52 % a reálný pokles dokonce o 57 %.  

 

14 Viz Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře, mpsv.cz, dostupné online. 
15 Viz článek Nejbohatší neziskovky v ČR: v čele jsou sportovci, přes půl miliardy jde na fotbal, hlidacipes.org, dostupné 
online. 

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-dotacich-grantech-projektech-eu-a-ucelove-podpore
https://hlidacipes.org/nejbohatsi-neziskovky-v-cr-v-cele-jsou-sportovci-pres-pul-miliardy-jde-na-fotbal/
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Za pozornost stojí, že nárůst výdajů zde na straně MPO netáhnou provozní dotace 

na obnovitelné zdroje energie. Výdaje v příslušném rozpočtovém paragrafu totiž rostou 

pouze o 3 % (+0,9 mld. Kč), což v reálných hodnotách představuje dokonce výrazný 

pokles. Na 7,1 mld. Kč (+6,7 mld. Kč) naopak narostou výdaje v paragrafu Ostatní, což 

jsou prostředky pro Národní plán obnovy (NPO). NPO obsahuje investiční i neinvestiční 

výdaje a MPO zde administruje projekty na snižování spotřeby energie ve veřejném 

sektoru, rozvoj čisté mobility nebo digitální transformaci podniků.16 Velmi výrazně 

v kapitole MPO rostou i výdaje na Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu (+45 %, 

1,6 mld. Kč) a na Výzkum a vývoj v průmyslu (+78 %, 2,6 mld. Kč). Tyto dva rozpočtové 

paragrafy jsou z velké části (první z nich ze 100 %, druhý z 67 %) tvořeny prostředky 

z končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

 

16 Zdroj: Národní plán obnovy, dostupné online. 

Graf 3: Růst neinvestičních transferů podnikatelským subjektům
mezi roky 2019 a 2022

Pozn.:  Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Zdroj dat: Monitor státní pokladny
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V případě Ministerstva zemědělství České republiky za výrazným poklesem transferů 

podnikatelským subjektům stojí paragrafy Ozdravování hospodářských zvířat a plodin  

(-100 %, -2,6 mld. Kč), Ostatní výdaje na zemědělství (-100 %, -2 mld. Kč) 

a Celospolečenské funkce lesů (-85 %, -0,68 mld. Kč). Z rozpočtovaných 3,9 mld. Kč 

na rok 2022 dle dokumentace k SR 2022 tvoří 1,5 mld. Kč dotace akciové společnosti 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., která je ze 100 % vlastněna státem. 

Dalších 2,1 mld. Kč směřuje do lesního hospodářství. 

Pro úplnost dodáváme, že většina zemědělských dotací je vyplácena Státním zemědělským 

intervenčním fondem (SZIF), který není součástí státního rozpočtu a spadá do níže 

popisované kategorie veřejnoprávních subjektů. V neinvestičních transferech státním 

fondům však u Ministerstva zemědělství ČR evidujeme nárůst pouze 3 % (+1 mld. Kč) 

a v  následující kapitole je proto agregujeme do položky Ostatní. 

2.6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům jsou druhou největší kategorií výdajů 

v této studii a návrh SR Babišovy vlády na rok 2022 pro ně alokuje 514 mld. Kč. Jsou zde 

zahrnuty transfery státním fondům, příspěvkovým organizacím státu a územním 

rozpočtům, ale také odvody zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Porovnáním 

jednotlivých položek identifikujeme několik příčin nárůstu výdajů, který celkově činí 

109 mld. Kč (+27 %).  

Jak ilustruje Graf 4, největší nárůst výdajů (+93 %, 67 mld. Kč) zaznamenáváme 

u odvodů zdravotního pojištění za osoby, za něž je jeho plátcem stát.17 Ve sledovaném 

období 2019–2022 totiž došlo hned k několika navýšením odvodů státu za státní 

pojištěnce, z nichž nejvýraznější byl nárůst o 500 Kč měsíčně na osobu od 1. června 2020, 

tedy v reakci na první vlnu pandemie. Celkově vzrostly odvody za jednoho státního 

pojištěnce o 93 %, z 1 018 Kč měsíčně v roce 2019 na 1 967 Kč od 1. ledna 2022.18  

 

 

17 Jedná se o děti, důchodce, nezaměstnané apod. – viz § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
18 Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna, dostupné online 

https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho
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O 35 % (+50 mld. Kč) rostou transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obcím 

a krajům, které jsou určeny na financování mateřských, základních a středních škol, 

zejména na platy učitelů. V kapitole ministerstva však evidujeme nominální stagnaci 

transferů veřejným výzkumným institucím a vysokým školám. V reálném vyjádření se 

dokonce jedná o pokles ve výši 9 % (-4 mld. Kč). Tato stagnace je částečně kompenzovaná 

nárůstem transferů z jiných rozpočtových kapitol, avšak i přesto jde o nominální růst 

pouze 3 % (+1,6 mld. Kč) a reálný pokles 6 %. 

V roce 2019 zaznamenal důchodový účet přebytek 18,6 mld. Kč a tyto peníze byly 

převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Operace státních finančních 

aktiv. Jelikož šlo pouze o účetní operaci bez vlivu na celkový schodek (výdaj jedné kapitoly 

byl příjmem kapitoly jiné), nelze předpokládanou absenci přebytku v roce 2022 považovat 

za úsporu výdajů. Pokud bychom ji nezohlednili, implikovali bychom tím, že rozpočet 

pro rok 2022 tyto peníze „ušetřil“. V naší agregátní analýze (viz část 3 a Shrnutí) proto 

výdaje roku 2019 o tento přebytek očišťujeme. 

Graf 4: Růst neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům
mezi roky 2019 a 2022

Pozn.:  Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Zdroj dat: Monitor státní pokladny
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2.7. Platy 

V rozpočtovém seskupení Platy a podobné a související výdaje neidentifikujeme žádné 

významné změny, nominální výdaje mezi roky 2019 a 2022 rostou podobným, dokonce 

mírně nižším tempem než inflace (+9 %, 13 mld. Kč). Tento závěr je konzistentní 

se související studií think-tanku IDEA (2022) o státních úřednících.19 

Celková rozpočtovaná částka na platy 157 mld. Kč na rok 2022 však zahrnuje pouze platy 

211 tisíc míst zaměstnanců organizačních složek státu20 (vč. odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění). Zahrnuto v ní není 277 tisíc míst v příspěvkových organizacích, z čehož celých 

263 tisíc míst je v regionálním školství. Výdaje na tato pracovní místa jsou v rozpočtu 

zahrnuty v podseskupení Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům – viz 

sekce 2.6. 

2.8. Sociální výdaje a důchody 

Rozpočtová položka ve SR oficiálně nazývaná Sociální dávky zahrnuje jak výdaje 

na skutečné sociální účely ve formě státní sociální podpory21 a dávek hmotné nouze,22 tak 

ve formě pojistného plnění mateřské23 a nemocenské24 a aktivní a pasivní politiky 

zaměstnanosti, tak také všechny typy důchodů.25  

Jak ilustruje Graf 5, nejvíce v rámci rozpočtové položky Sociální dávky rostou důchody: 

starobní (+19 %, 73 mld. Kč) a ostatní, tj. invalidní, sirotčí, vdovecké a vdovské (+14 %, 

11 mld. Kč). Důchody představují zdaleka největší podíl na této položce. 

Většina významných sociálních výdajů pak roste procentně více než inflace (>10 %), ale 

méně, než celkový objem SR (<25 %). Dvě výjimky představuje přídavek na dítě (+316 %, 

7,2 mld. Kč) a rodičovský příspěvek (+40 %, 10 mld. Kč). V obou případech však růst 

do velké míry kompenzuje dlouhodobé nominální zaostávání za inflací a růstem mezd.  

 

19 Bartušek, D., Bouchal, P. a Janský, P. (2022): Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik? IDEA – Institut 
pro demokracii a ekonomickou analýzu. Dostupné online. 
20 Včetně neobsazených míst. 
21 Dávky státní sociální podpory zahrnují přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné 
a pohřebné. Viz MPSV.cz, dostupné online.  
22 Dávky hmotné nouze zahrnují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc. Viz 
MPSV.cz, dostupné online. 
23 Peněžitá pomoc v mateřství, viz MPSV.cz, dostupné online. 
24 Nemocenské pojištění, viz MPSV.cz, dostupné online.  
25 Přehled typů důchodů viz MPSV.cz, dostupné online.  

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici.html
https://www.mpsv.cz/web/cz/statni-socialni-podpora
https://www.mpsv.cz/pomoc-v-hmotne-nouzi
https://www.cssz.cz/penezita-pomoc-v-materstvi
https://www.mpsv.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni
https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodove-pojisteni#dd
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Více než inflace pak rostou další dávky: podpora v nezaměstnanosti (+23 %, 1,9 mld. Kč), 

výsluhový příspěvek (+26 %, 2 mld. Kč), ošetřovné (+76 %, 1,3 mld. Kč), peněžitá pomoc 

v mateřství (+16 %, 1,6 mld. Kč) a dávky pěstounské péče (+40 %, 1,6 mld. Kč). O 23 % 

a 1,6 mld. Kč naopak klesají výdaje na příspěvky na bydlení. V případě ostatních dávek je 

rozdíl mezi analyzovanými lety vždy menší než 1 mld. Kč.  

2.9. Ostatní výdaje 

V rámci výdajů, které jsme v této části studie agregovali do kategorie „Ostatní“, evidujeme 

výraznější nárůst v případě rozpočtového seskupení Ostatní neinvestiční výdaje. To roste 

ze 4,7 mld. Kč v roce 2019 na 15 mld. Kč v roce 2022 (+318 % a +10,2 mld. Kč). Z toho 

většinu nárůstu (+7,9 mld. Kč) tvoří blíže nespecifikované rezervy kapitoly Všeobecná 

pokladní správa a 1 mld. Kč kapitola Ministerstvo životního prostředí České republiky, 

opět bez specifikace účelu. Obě tyto položky měly v roce 2019 nulové čerpání.  
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Graf 5: Růst důchodů a sociálních výdajů mezi roky 2019 a 2022

Pozn.: Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Kategorii „Důchody-ostatní“ tvoří invalidní, sirotčí, vdovecké a vdovské důchody.
Zdroj dat: Monitor státní pokladny
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3. Celková dekompozice 

Nejvýznamněji rostoucí výdaje, které jsme popsali v předchozí části studie, ilustruje 

Graf 6. Růst pouhých osmi vybraných výdajů představuje dohromady 338,5 mld. Kč, tedy 

86 % celkového nárůstu výdajů SR mezi roky 2019 a 2022. V kolonce Ostatní jsou pak 

agregovány všechny zbylé položky SR, které v průměru rostou podobně jako inflace 

(10 %). Tento průměr však zakrývá fakt, že některé výdaje rostou více či méně a některé 

v absolutním objemu i klesají. V Části 2 jsme se všechny relevantní změny (ať už nárůsty 

nebo poklesy) snažili co nejlépe a kompletně popsat.26 Tuto část a související Graf 6 je 

třeba považovat za shrnující a vzhledem k položce Ostatní také do určité míry 

zjednodušující. 

Největší podíl na růstu výdajů mezi lety 2019 a 2022 lze přičíst několika běžným výdajům: 

• Důchody (včetně invalidních či vdovských) rostou o 18 %, tedy o 84 mld. Kč 
na celkových 556 mld. Kč.  

• Sociální dávky včetně mateřské či nemocenské o 28 % (+36 mld. Kč) 

• Odvody za státní pojištěnce o 93 % (+67 mld. Kč)  

• Výdaje na regionální školství, zejména na platy učitelů, o 35 % (+50 mld. Kč)  

• Investice kryté příjmy z rozpočtu EU rostou o 97 % (+62 mld. Kč) 

• Odvody České republiky do rozpočtu EU pak o 32 % (+14 mld. Kč)  

• Investice z národních zdrojů rostou o 23 % (+17 mld. Kč)  

• Nákupy očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 představují 8 mld. Kč. 

 

26 Jak jsme již zmínili v úvodu studie, naším závěrem v případě výdajů nezmíněných v části 2 je, že rostly podobně jako 
inflace, případně šlo o nízké částky. 



NÁRŮST O 395 MILIARD KČ OPROTI ROKU 2019:  

KAM SMĚŘOVAL PRVNÍ NÁVRH VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2022                                                             IDEA 2022 

 

17 

 

4. Závěr 

Cílem této studie je podpořit informovanou diskusi o hledání úspor ve státním rozpočtu 

(SR) pro rok 2022, který byl navržen končící vládou Andreje Babiše. Porovnáním tohoto 

návrhu, který se stal předmětem revize pro novou vládu Petra Fialy, se skutečnými výdaji 

SR roku 2019 minimalizujeme přímé výdajové důsledky pandemie a identifikujeme 

rozpočtové položky, u nichž nárůst oproti roku 2019 trvá i po původně předpokládaném 

skončení pandemie. Zároveň identifikujeme objemově významné výdaje SR, u nichž 

ve sledovaném období došlo ke stagnaci či dokonce poklesu. 

Ukazuje se, že za celkovým nárůstem výdajů SR stojí zejména ty výdaje, pro jejichž 

případnou úpravu je potřeba změna zákona či nařízení vlády (tzv. mandatorní výdaje 

SR). Důchody rostou o 18 % (+84 mld. Kč), což reflektuje jejich zákonnou i mimořádnou 

valorizaci. Od ledna 2022 dojde k dalšímu mimořádnému navýšení důchodů o 300 Kč 

na osobu a měsíc s odhadovaným rozpočtovým dopadem +10,6 mld. Kč, který se navíc 

bude každý další rok opakovat.27 Vláda Petra Fialy si klade za cíl držet se stávajícího 

 

27 Zdroj: ČT 24, dostupné online. 

Graf 6: Struktura nárůstu výdajů státního rozpočtu mezi roky 2019 a 2022

Pozn.: Údaje za rok 2022 odpovídají návrhu SR vlády Andreje Babiše ze září 2021, údaje za rok 2019 odpovídají skutečným výdajům SR. 
Procenta v grafu se vztahují k růstu objemu daného typu výdaje, čísla uvnitř grafu pak k jeho absolutnímu růstu v miliardách korun.
Zdroj dat: Monitor Státní pokladny; Státní rozpočet pro rok 2022.
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zákonného mechanismu valorizace důchodů alespoň do realizace důchodové reformy, 

kterou má dle koaliční smlouvy v plánu.28 Jak totiž upozorňuje nejen Národní 

rozpočtová rada, neudržitelnost současného důchodového systému se naplno projeví 

nejpozději v roce 2035, kdy začnou do penze odcházet silné ročníky 70. let 20. století, 

tzv. Husákovy děti.29 

Výrazněji rostou i některé sociální výdaje, například rodičovský příspěvek (+40 %, 

10 mld. Kč) a přídavek na dítě (+316 %, 7,2 mld. Kč). Zde je patrné zvýšení rodičovského 

příspěvku na rodinu z 220 tisíc Kč na 300 tisíc Kč v roce 2020 a dále navýšení přídavku 

na dítě včetně zvýšení hranice pro nárok na jeho získání. Počet takto podpořených dětí by 

se měl podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí zdvojnásobit.30 Zde je však nutné 

vzít v potaz, že výše obou těchto titulů nebyla dlouhé roky valorizována, takže jejich 

zvýšení v letech 2019–2022 do velké míry kompenzuje dlouhodobé snižování jejich reálné 

hodnoty v důsledku růstu cenové hladiny a reálných mezd v minulosti. 

Ve sledovaném období také několikrát rostla výše odvodů zdravotního pojištění za státní 

pojištěnce a celkový výdaj tak mezi roky 2019 a 2022 roste o 93 % (+67 mld. Kč). Nabízí 

se otázka, zda by mimořádné navyšování odvodů v důsledku pandemie nemělo být pouze 

dočasné. Pokud bychom ho vrátili na hodnotu z roku 2019 a navýšili ho pouze o inflaci, 

stát by ušetřil více než 50 mld. Kč. Jak ale ukazují Lucie Bryndová a Lenka Šlegerová 

ve studii pro think-tanku IDEA (2021),31 systém veřejného zdravotního pojištění není 

za současného nastavení dlouhodobě finančně udržitelný. Navyšování státních plateb 

za státní pojištěnce tak lze, při absenci hlubší reformy financování zdravotnictví, vnímat 

jako kompenzaci příliš nízkých odvodů zdravotního pojištění zaměstnanců, 

zaměstnavatelů či osob samostatně výdělečně činných. 

Výčet nejvýrazněji rostoucích mandatorních výdajů uzavírají platy učitelů. Transfery 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do regionálního školství, jejichž jsou platy 

učitelů dominantní součástí, rostou o 35 %, tedy +50 miliard Kč. Tento nárůst reflektuje 

 

28 Zdroj: Koaliční smlouva uzavřená mezi koalicí SPOLU a koalicí Piráti a Starostové, dostupné online. 
29 Viz např. komentář Evy Zamrazilové a Pavla Mordy pro Hospodářské noviny, dostupný online. 
30 Nárok na přídavek na dítě má nově od července 2021 domácnost s příjmem do 3,4násobku životního minima. Dříve 
šlo o 2,7násobek. Samotné navýšení dávky činí cca 25 % u základní sazby a 40 % u zvýšené (tj. pokud alespoň jeden rodič 
pracuje). Zdroj: peníze.cz, dostupné online. 
31 Bryndová, L. a Šlegerová, L. (2021): Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření 
na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění. IDEA – Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu. 
Dostupné online. 

https://www.ods.cz/dl/50342/SPOLU-PirSTAN-KOALICNI-SMLOUVA.pdf
https://archiv.hn.cz/c1-66986330-cas-se-krati-a-pred-novou-vladou-stoji-zasadni-ukol-konecne-pripravit-duchodovou-reformu
https://www.penize.cz/pridavky-na-dite/427884-kalkulacka-zvyseni-pridavku-na-dite-kdo-na-nej-dosahne
https://idea.cerge-ei.cz/studies/zasah-nutny-dopady-budouciho-ekonomickeho-vyvoje-a-pandemickych-opatreni-na-prijmy-a-vydaje-systemu-verejneho-zdravotniho-pojisteni
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opakované zvyšování platů učitelů v minulém volebním období. Končící vláda Andreje 

Babiše si vytyčila za cíl postupně zvýšit platy učitelů o 50 % oproti roku 2017 a tento cíl 

bude zřejmě naplněn.32 Lze očekávat, že trend bude pokračovat i s novou vládou, která se 

zavázala udržet platy učitelů na 130 % průměrné mzdy.33 

Další růst výdajů souvisí s členstvím České republiky v EU, kde je potenciál pro úspory 

v podstatě nulový. O 97 % (+62 mld. Kč) rostou investice EU, které jsou kryté příjmy 

z rozpočtu EU a státním rozpočtem jen „protékají“. Tyto investice obsahují i prostředky 

z fondu Next Generation EU financované společnou evropskou půjčkou, která má být 

(členskými státy, případně z nových vlastních zdrojů) splacena do roku 2058.34 O 32 % 

(+14 mld. Kč) pak rostou odvody České republiky do rozpočtu EU, které se odvíjí 

od výkonnosti ekonomiky, harmonizovaného základu daně z přidané hodnoty a nově také 

množství nerecyklovaných plastů.35  

V ostatních běžných výdajích SR jsme naopak výraznější odchylky od očekávaného růstu 

cenové hladiny neidentifikovali. Například neinvestiční dotace nebo platy úředníků 

agregátně rostou podobně jako inflace. 

Lze předpokládat, že návrh SR na rok 2022 revidovaný novou vládou Petra Fialy bude 

od původní, námi analyzované verze SR, značně odlišný. Jedním z deklarovaných cílů 

nové vlády je totiž rychlejší konsolidace veřejných financí36 a budoucí premiér již 

deklaroval ambici snížit schodek SR v roce 2022 z původně navrhovaných 376,6 mld. Kč 

pod 300 mld. Kč.37 Nový SR také pravděpodobně ovlivní výrazně vyšší predikovaná inflace 

a šestá vlna pandemie koronaviru, byť je obtížné predikovat, jak přesně. 

Věříme, že naše přehledová studie zlepší informovanost veřejné i odborné diskuse ohledně 

hledání úspor ve SR. A to přesto, že ze své podstaty nemůže identifikovat výdaje, u nichž 

existoval potenciál k úsporám již v roce 2019. Pro konkrétní návrhy opatření je však navíc 

 

32 Zdroj cíle: Programové prohlášení vlády Andreje Babiše, dostupné online. Průměrný plat učitelů činil 31,5 tisíc Kč 
v roce 2017 a 44,2 tisíc Kč v roce 2020, což znamená nárůst o 40 %. Rozpočet na platy učitelů rostl v roce 2021 meziročně 
o 9 %, vzhledem k čemuž by měla být hranice 50 % celkového nárůstu překonána. Zdroj: ČTK, dostupné online. 
33 Zdroj: Koaliční smlouva uzavřená mezi koalicí SPOLU a koalicí Piráti a Starostové, dostupné online. 
34 Zdroj: Evropská komise, dostupné online. 
35 Zdroj: Evropský parlament, dostupné online. 
36 „Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových 
poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí 
rozumné hospodaření státu. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu, opatřeních proti střetu zájmů a korupci 
a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.“ Zdroj: Koaliční smlouva uzavřená mezi koalicí 
SPOLU a koalicí Piráti a Starostové, dostupné online. 
37 e15.cz: Fiala: Sestavíme nový státní rozpočet se schodkem 300 miliard korun. Dostupné online. 

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-165960/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msmt-plat-ucitelu-loni-stoupl-o-10-2-procenta-na-44-202-kc/2025721
https://www.ods.cz/dl/50342/SPOLU-PirSTAN-KOALICNI-SMLOUVA.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/27/prijmy-unie
https://www.ods.cz/dl/50342/SPOLU-PirSTAN-KOALICNI-SMLOUVA.pdf
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nutná detailní znalost jednotlivých položek a agend, které za nimi stojí, jejich efektivnosti 

a přínosu. V řadě ohledů jde také o otázku politických priorit.  

Bylo naší snahou v maximální možné míře očistit analýzu o ty výdaje, u nichž byl jejich 

nárůst vyvážen poklesem někde jinde. To se týká například dotací do sportu, které byly 

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přesunuty pod Národní sportovní agenturu. 

Tyto účetní přesuny nejsou pro naši analýzu relevantní, a proto se jimi nezabýváme. Nelze 

ale zcela vyloučit, že jsme podobným způsobem mohli přehlédnout nárůst nějakého 

výdaje, který byl v rámci jedné kategorie a kapitoly vykryt poklesem výdaje jiného, který 

ale s tím prvním věcně nesouvisel. To však považujeme vzhledem k analyzované úrovni 

detailu za nepravděpodobné. 
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Práce z domova: možnost, nebo nutnost? Jakub Grossmann, Václav Korbel, 
Daniel Münich, březen 2021 

Výluka prezenční výuky během pandemie covid-19: odhad neviditelných ekonomických 
ztrát. Ole Jann, Daniel Münich, Lucie Zapletalová, duben 2021 

Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních 15 let 
a srovnání se zahraničím. Václav Korbel, Daniel Münich, únor 2021 

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici/IDEA_Studie_2_2022_Statni_zamestnanci_a_urednici.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2021_Granty_GACR/IDEA_Studie_9_2021_Granty_GACR.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2021_Granty_GACR/IDEA_Studie_9_2021_Granty_GACR.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA Studie Zmeny v rodinne politice.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA Studie Zmeny v rodinne politice.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia/IDEA_Studie_8_2021_Financni_podpora_studia.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2021_Platy_ucitelu/IDEA_Studie_7_2021_Platy_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2021_Platy_ucitelu/IDEA_Studie_7_2021_Platy_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti/IDEA_Studie_6_2021_Dopady_reformy_RD_1995_na_deti.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni/IDEA_Studie_5_2021_Zdravotni_pojisteni.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2021_Kurzarbeit_Antivirus_B/IDEA_Studie_4_2021_Kurzarbeit_Antivirus_B.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2021_Kurzarbeit_Antivirus_B/IDEA_Studie_4_2021_Kurzarbeit_Antivirus_B.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2021_Prace_z_domova/IDEA_Studie_3_2021_Prace_z_domova.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2021_Prace_z_domova/IDEA_Studie_3_2021_Prace_z_domova.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky/IDEA_Studie_2_2021_Vyluka_prezencni_vyuky.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2021_Ucnovske_skolstvi/IDEA_Studie_1_2021_Ucnovske_skolstvi.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2021_Ucnovske_skolstvi/IDEA_Studie_1_2021_Ucnovske_skolstvi.html#p=1
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2020

Nechtěné plody prorodinných politik. Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová, 
prosinec 2020 

Vysoké náklady nízkého vzdělání v České republice. Jana Krajčová, Daniel Münich, 
prosinec 2020 

Grantová podpora a doktorské studium: analýza dat Grantové agentury Univerzity 
Karlovy. Václav Korbel, říjen 2020 

Personální politické konexe a efektivnost veřejných zakázek v letech 2007–2018. 
Bruno Baránek, Vítězslav Titl, září 2020 

Odchody do důchodu v Česku: role očekávání a zdravotního stavu v mezinárodním srovnání. 
Filip Pertold, Miroslava Federičová, září 2020 

Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíš podpěra než pilíř. Jiří Šatava, 
srpen 2020 

Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy? Daniel Münich, Vladimír Smolka, 
červenec 2020 

Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách? Vít Macháček, Martin Srholec, únor 2020  

interaktivní aplikace česká , anglická verze studie , interaktivní aplikace anglická 

2019

Dichotomie spotřebních daní: zdroj veřejných rozpočtů a nástroj snižování újmy 
(diskusní studie). Vladimír Novák, Michal Šoltés, prosinec 2019 

Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno. Miroslava Federičová, 
listopad 2019 

Návratnost soukromých a veřejných výdajů na podnikatelský výzkum. Petr Pleticha, 
říjen 2019 

Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014. Vítězslav Titl, 
Benny Geys, září 2019 

Platy českých učitelů: nová naděje. Daniel Münich, Vladimír Smolka, srpen 2019 

Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic. 
Lubomír Cingl, Václav Korbel, srpen 2019 

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_09_2020_Nechtene_plody_prorodinnych_politik/IDEA_Studie_09_2020_Nechtene_plody_prorodinnych_politik.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_09_2020_Nechtene_plody_prorodinnych_politik/IDEA_Studie_09_2020_Nechtene_plody_prorodinnych_politik.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/Studie_IDEA_08_2020_Vysoka_cena_nizkeho_vzdelani/Studie_IDEA_08_2020_Vysoka_cena_nizkeho_vzdelani.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/Studie_IDEA_08_2020_Vysoka_cena_nizkeho_vzdelani/Studie_IDEA_08_2020_Vysoka_cena_nizkeho_vzdelani.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_07_2020_Grantova_podpora_UK/IDEA_Studie_07_2020_Grantova_podpora_UK.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_07_2020_Grantova_podpora_UK/IDEA_Studie_07_2020_Grantova_podpora_UK.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_06_2020_Politicke_konexe_a_verejne_zakazky/IDEA_Studie_06_2020_Politicke_konexe_a_verejne_zakazky.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_06_2020_Politicke_konexe_a_verejne_zakazky/IDEA_Studie_06_2020_Politicke_konexe_a_verejne_zakazky.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_05_2020_Odchody_do_duchodu/IDEA_Studie_05_2020_Odchody_do_duchodu.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_05_2020_Odchody_do_duchodu/IDEA_Studie_05_2020_Odchody_do_duchodu.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2020_III_duchodovy_pilir/IDEA_Studie_4_2020_III_duchodovy_pilir.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2020_III_duchodovy_pilir/IDEA_Studie_4_2020_III_duchodovy_pilir.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2020_Platy_ucitelu/IDEA_Studie_3_2020_Platy_ucitelu.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2020_Platy_ucitelu/IDEA_Studie_3_2020_Platy_ucitelu.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_01_2020_Rekrutovani_vyzkumniku/IDEA_Studie_01_2020_Rekrutovani_vyzkumniku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/RekrutovaniVyzkumniku/
https://idea-en.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_02_2020_Recruitment_of_Researchers/IDEA_Study_02_2020_Recruitment_of_Researchers.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/RecruitingResearchers/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2019_Dichotomie_dani/IDEA_Studie_13_2019_Dichotomie_dani.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2019_Dichotomie_dani/IDEA_Studie_13_2019_Dichotomie_dani.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2019_Kvalita_reditelu_skol/IDEA_Studie_12_2019_Kvalita_reditelu_skol_flip.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2019_Kvalita_reditelu_skol/IDEA_Studie_12_2019_Kvalita_reditelu_skol_flip.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2019_Navratnost_vydaju_na_vyzkum/IDEA_Studie_11_2019_Navratnost_vydaju_na_vyzkum.html 
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2019_Navratnost_vydaju_na_vyzkum/IDEA_Studie_11_2019_Navratnost_vydaju_na_vyzkum.html 
https://idea.cerge-ei.cz/studies/dary-politickym-stranam-a-verejne-zakazky-evidence-z-let-2007-2014
https://idea.cerge-ei.cz/studies/dary-politickym-stranam-a-verejne-zakazky-evidence-z-let-2007-2014
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_09_2019_Platy_ceskych_ucitelu/IDEA_Studie_09_2019_Platy_ceskych_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_08_2019_Stigma_odsouzenych/IDEA_Studie_08_2019_Stigma_odsouzenych.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_08_2019_Stigma_odsouzenych/IDEA_Studie_08_2019_Stigma_odsouzenych.html
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Globalization of science: Evidence from authors in academic journals by country of origin. 
Vít Macháček, Martin Srholec, květen 2019 

Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky. 
Jana Krajčová, Daniel Münich, Tomáš Protivínský, květen 2019 

Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013–2017 na zaměstnanost a mzdy 
v České republice. Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Vladimír Smolka, duben 2019 

Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem. Václav Korbel, 
Daniel Münich, duben 2019 

Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě. Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, 
Zuzana Rajchlová, Eva Kyselá, únor 2019 

A Comparison of Journal Citation Indices. Daniel Münich, Taras Hrendash, únor 2019 

Dopady známek na vysvědčení na životní rozhodnutí žáků. Miroslava Federičová, únor 2019 

2018

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice 
v roce 2017. Daniel Münich, Taras Hrendash, prosinec 2018 

Které organizace mají nejcitovanější patenty? Nový pohled na hodnocení patentového 
výzkumu (interaktivní publikace). Oleg Sidorkin, Martin Srholec, listopad 2018 

Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost. Filip Pertold, 
říjen 2018 

An International Comparison of Economic and Academic Performance of OECD 
Countries, interaktivní aplikace. Taras Hrendash, Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, 
Daniel Münich, říjen 2018 

Dopady vyšších platů politiků na volby do zastupitelstev obcí. Ján Palguta, Filip Pertold, 
září 2018 

Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy. Klára Kalíšková, Michal Šoltés, září 2018 

Intelektuální dovednosti českých učitelů v mezinárodním a generačním srovnání. 
Jana Krajčová, Daniel Münich, září 2018 

Obezita v České republice: mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE. 
Filip Pertold, Jiří Šatava, srpen 2018 

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice 
v letech 2011–2015, interaktivní aplikace. Taras Hrendash, Stanislav Kozubek, 
Daniel Münich, červenec 2018 

http://www.globalizationofscience.com/
http://www.globalizationofscience.com/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_05_2019_Dopady_kvality_prace_ucitelu/IDEA_Studie_05_2019_Dopady_kvality_prace_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_05_2019_Dopady_kvality_prace_ucitelu/IDEA_Studie_05_2019_Dopady_kvality_prace_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_04_2019_Dopady_zvysovani_minimalni_mzdy/IDEA_Studie_04_2019_Dopady_zvysovani_minimalni_mzdy.html#p=4
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_04_2019_Dopady_zvysovani_minimalni_mzdy/IDEA_Studie_04_2019_Dopady_zvysovani_minimalni_mzdy.html#p=4
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_03_2019_Zatizeni_domacimi_ukoly/IDEA_Studie_03_2019_Zatizeni_domacimi_ukoly.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_03_2019_Zatizeni_domacimi_ukoly/IDEA_Studie_03_2019_Zatizeni_domacimi_ukoly.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_02_2019_Elektromobily/IDEA_Studie_02_2019_Elektromobily.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_02_2019_Elektromobily/IDEA_Studie_02_2019_Elektromobily.html
https://ideaapps.cerge-ei.cz/AIS_IF/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2019_Dopady_znamek_na_vysvedceni/IDEA_Studie_1_2019_Dopady_znamek_na_vysvedceni.html
https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance2017/
https://ideaapps.cerge-ei.cz/Performance2017/
https://idea.cerge-ei.cz/files/CitacePatentu/
https://idea.cerge-ei.cz/files/CitacePatentu/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2018_Dopady_zavedeni_karencni_doby_na_pracovni_neschopnost/IDEA_Studie_13_2018_Dopady_zavedeni_karencni_doby_na_pracovni_neschopnost.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2018_Dopady_zavedeni_karencni_doby_na_pracovni_neschopnost/IDEA_Studie_13_2018_Dopady_zavedeni_karencni_doby_na_pracovni_neschopnost.html
https://ideaapps.cerge-ei.cz/ResearchAndEconomicPerformance/
https://ideaapps.cerge-ei.cz/ResearchAndEconomicPerformance/
https://ideaapps.cerge-ei.cz/ResearchAndEconomicPerformance/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2018_Dopady_vyssich_platu_politiku/IDEA_Studie_11_2018_Dopady_vyssich_platu_politiku.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2018_Dopady_danove_reformy/IDEA_Studie_12_2018_Dopady_danove_reformy.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_10_2018_Intelektualni_dovednosti_ceskych_ucitelu/IDEA_Studie_10_2018_Intelektualni_dovednosti_ceskych_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_10_2018_Intelektualni_dovednosti_ceskych_ucitelu/IDEA_Studie_10_2018_Intelektualni_dovednosti_ceskych_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2018_Obezita_v_Cesku/IDEA_Studie_9_2018_Obezita_v_Cesku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2018_Obezita_v_Cesku/IDEA_Studie_9_2018_Obezita_v_Cesku.html
https://ideaapps.cerge-ei.cz/Hodnoceni2016/
https://ideaapps.cerge-ei.cz/Hodnoceni2016/
https://ideaapps.cerge-ei.cz/Hodnoceni2016/


24

NÁRŮST O 395 MILIARD KČ OPROTI ROKU 2019: 
KAM SMĚŘOVAL PRVNÍ NÁVRH VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2022 IDEA 2022

Dopady reformy rodičovských příspěvků v roce 2008 na pracovní zařazení matek. 
Barbara Pertold-Gebicka, červenec 2018 

Průvodce seniora: Jak neprodělat při předčasném odchodu do důchodu. Jiří Šatava, 
červenec 2018 

Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem předškolní péče v Německu. 
Filip Pertold, Lucie Zapletalová, červenec 2018 

Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby. Daniel Münich, Vladimír Smolka, červen 2018 

Kde se nejvíce publikuje v predátorských a místních časopisech? Bibliometrická analýza 
trochu jinak. Vít Macháček, Martin Srholec, červen 2018 

The low-skilled in the Czech Republic. Alena Bičáková, Klára Kalíšková, květen 2018 

Názvy firem a jejich vliv na firemní výkonnost. Jan Hanousek, Štěpán Jurajda, duben 2018 

Co skrývají známky na vysvědčení? Daniel Münich, Tomáš Protivínský, leden 2018 

2017

Růst disponibilních příjmů osob v letech 2005 až 2015: Kdo si polepšil? Jiří Šatava, 
prosinec 2017 

Místní časopisy ve Scopusu. Vít Macháček, Martin Srholec, prosinec 2017 

IDEA PRO VOLBY 2017. Rodinná politika v programech politických stran: přehled a rozbor. 
Klára Kalíšková, říjen 2017 

IDEA PRO VOLBY 2017. Důchody a důchodci ve volebních programech. Filip Pertold, 
Jiří Šatava, září 2017 

IDEA PRO VOLBY 2017. Platy učitelů ve volebních programech: přehled a rozbor. 
Daniel Münich, září 2017 

Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR. Ján Palguta, 
srpen 2017 

Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera. Alena Bičáková, 
Štěpán Jurajda, Lucie Zapletalová, červenec 2017 

IDEA PRO VOLBY 2017, Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření , Interaktivní aplikace 
studie . Daniel Münich, červen 2017

IDEA PRO VOLBY 2017, Příjmy seniorů – práce, nástupní důchody a jejich valorizace. 
Jiří Šatava, červen 2017 

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2018_Dopady_reformy_rodicovskych_prispevku/IDEA_Studie_8_2018_Dopady_reformy_rodicovskych_prispevku.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2018_Pruvodce_seniora/IDEA_Studie_7_2018_Pruvodce_seniora.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2018_Pruvodce_seniora/IDEA_Studie_7_2018_Pruvodce_seniora.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2018_Predskolni_pece_v_Nemecku/IDEA_Studie_6_2018_Predskolni_pece_v_Nemecku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2018_Predskolni_pece_v_Nemecku/IDEA_Studie_6_2018_Predskolni_pece_v_Nemecku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2018_Vyssi_platy_ucitelu/IDEA_Studie_5_2018_Vyssi_platy_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/
https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_3_2018_Low_skilled/IDEA_Study_3_2018_Low_skilled.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2018_Nazvy_firem/IDEA_Studie_2_2018_Nazvy_firem.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2018_Co_skryvaji_znamky/IDEA_Studie_1_2018_Co_skryvaji_znamky.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2017_Rust_prijmu_domacnosti/IDEA_Studie_18_2017_Rust_prijmu_domacnosti.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2017_Rust_prijmu_domacnosti/IDEA_Studie_18_2017_Rust_prijmu_domacnosti.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_17_2017_Mistni_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_17_2017_Mistni_casopisy_ve_Scopusu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech/IDEA_Studie_14_2017_Rodinna_politika_ve_volebnich_programech.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_15_2017_Duchody_a_duchodci_ve_volebnich_programech/IDEA_Studie_15_2017_Duchody_a_duchodci_ve_volebnich_programech.html#p=1
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2017_Platy_ucitelu_II/IDEA_Studie_13_2017_Platy_ucitelu_II.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_13_2017_Platy_ucitelu_II/IDEA_Studie_13_2017_Platy_ucitelu_II.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2017_Vyberove_parovani_partneru/IDEA_Studie_11_2017_Vyberove_parovani_partneru.html.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_11_2017_Vyberove_parovani_partneru/IDEA_Studie_11_2017_Vyberove_parovani_partneru.html.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_10_2017_Platy_ucitelu/IDEA_Studie_10_2017_Platy_ucitelu.html
https://idea.cerge-ei.cz/platy-ucitelu
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https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2017_Prijmy_senioru/IDEA_Studie_9_2017_Prijmy_senioru.html
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Do direct subsidies stimulate new R&D output in firms? A comparison of IMPULS, 
TIP and ALFA programmes. Oleg Sidorkin, Martin Srholec, červen 2017 

IDEA PRO VOLBY 2017. Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby. 
Klára Kalíšková, květen 2017 

Pod pokličkou Beallových seznamů. Vít Macháček, Martin Srholec, květen 2017 

Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu. Libor Dušek, 
březen 2017 

Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy. 
Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, březen 2017 

Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? Matthias Doepke, Fabian Kindermann, 
překlad Ondřej Lukáš, Filip Pertold, únor 2017 

2016

80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky 
do roku 2050. Lukáš Rečka, Milan Ščasný, prosinec 2016 

Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich 
zavedení? Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá, prosinec 2016 

Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) 
a Article Influence Score (AIS). Daniel Münich a Samuel Škoda, prosinec 2016 

Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho 
vyhodnocení. Jiří Šatava, prosinec 2016 

Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity , 
příloha Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum 
a vývoj ve firmách.  Ján Palguta, Martin Srholec, prosinec 2016

Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice. Vít Macháček 
a Martin Srholec, listopad 2016 

Predátorské časopisy ve Scopusu. Vít Macháček, Martin Srholec, listopad 2016 

Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko. 
Vít Macháček, Tereza Hrtúsová, listopad 2016 

Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky. 
Ján Palguta, říjen 2016 

Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké. Daniel Münich, Vladimír Smolka, září 2016 

https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_8_2017_Direct_subsidies_and_R&D_output_in_firms/IDEA_Study_8_2017_Direct_subsidies_and_R&D_output_in_firms.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_8_2017_Direct_subsidies_and_R&D_output_in_firms/IDEA_Study_8_2017_Direct_subsidies_and_R&D_output_in_firms.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2017_Podpora_rodin_s_detmi/IDEA_Studie_7_2017_Podpora_rodin_s_detmi.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2017_Podpora_rodin_s_detmi/IDEA_Studie_7_2017_Podpora_rodin_s_detmi.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2017_Pod_poklickou_Beallovych_seznamu/IDEA_Studie_6_2017_Pod_poklickou_Beallovych_seznamu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2017_Prisnejsi_tresty_za_vrazdy/IDEA_Studie_5_2017_Prisnejsi_tresty_za_vrazdy.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2017_Prisnejsi_tresty_za_vrazdy/IDEA_Studie_5_2017_Prisnejsi_tresty_za_vrazdy.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2017_Zeny_a_muzi_v_ceskem_vyzkumu/IDEA_Studie_3_2017_Zeny_a_muzi_v_ceskem_vyzkumu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2017_Zeny_a_muzi_v_ceskem_vyzkumu/IDEA_Studie_3_2017_Zeny_a_muzi_v_ceskem_vyzkumu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_21_2016_Snizeni_emisi_sklenikovych_plynu/IDEA_Studie_21_2016_Snizeni_emisi_sklenikovych_plynu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_21_2016_Snizeni_emisi_sklenikovych_plynu/IDEA_Studie_21_2016_Snizeni_emisi_sklenikovych_plynu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik/IDEA_Studie_20_2016_Preference_klimatickych_politik.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS/IDEA_Studie_19_2016_Srovnani_casopisu_podle_IF_a_AIS.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV/IDEA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV/IDEA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/16_TACR_Omega_TD020249_CertifikovanaMetodika.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/16_TACR_Omega_TD020249_CertifikovanaMetodika.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/16_TACR_Omega_TD020249_CertifikovanaMetodika.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku/IDEA_Studie_15_2016_Podnikani_akademiku.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu/IDEA_Studie_16_2016_Predatorske_casopisy_ve_Scopusu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/Brexit_MachacekHrtusova_CZE.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/Brexit_MachacekHrtusova_CZE.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_14_2016_Konkurence_politickych_uskupeni/IDEA_Study_14_2016_Konkurence_politickych_uskupeni.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_14_2016_Konkurence_politickych_uskupeni/IDEA_Study_14_2016_Konkurence_politickych_uskupeni.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/Platy_ceskych_ucitelu_2016.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/Platy_ceskych_ucitelu_2016.pdf
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Medzinárodné porovnanie kvality publikačního výkonu vedných odborov na Slovensku ,  
Odborové prehlady . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, 
srpen 2016

Vliv mateřství na výši starobního důchodu. Jiří Šatava, červenec 2016 

Dárci politických stran na trhu veřejných zakázek. Ján Palguta, červenec 2016 

Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: 
kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, 
Samuel Škoda, červen 2016 

Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě 
individuálních dat. Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava, červen 2016 

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice 
v letech 2009–2013. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, 
květen 2016 

Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice. 
Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich, květen 2016 

Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia. Miroslava Federičová, 
Filip Pertold, Michael L. Smith, duben 2016 

Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému. Jiří Šatava, 
březen 2016 

K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? Ján Palguta, Filip Pertold, 
březen 2016 

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: Analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, 
Daniel Münich, Filip Pertold, březen 2016 

Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže. Filip Pertold, 
únor 2016 

An International Comparison of the Quality of Academic Publication Output in the 
Czech Republic , attachment Discipline sheets . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, 
Daniel Münich, Samuel Škoda, leden 2016
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https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2016_Rozvody_a_prijmy_zen/IDEA_Studie_9_2016_Rozvody_a_prijmy_zen.html
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https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013/mobile/index.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013/mobile/index.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu/IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu/IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2016_Sebeduvera_tridy/IDEA_Studie_6_2016_Sebeduvera_tridy.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2016_Sebeduvera_tridy/IDEA_Studie_6_2016_Sebeduvera_tridy.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2016_Netransparentnost_verejnych_zakazek/IDEA_Studie_4_2016_Netransparentnost_verejnych_zakazek.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_4_2016_Netransparentnost_verejnych_zakazek/IDEA_Studie_4_2016_Netransparentnost_verejnych_zakazek.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.html
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_2_2016_Vliv_vrstevniku_na_koureni_mladeze/IDEA_Studie_2_2016_Vliv_vrstevniku_na_koureni_mladeze.html
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http://idea-en.cerge-ei.cz/files/IDEA_Study_2016_01_Publication_Output_Intl/IDEA_Study_2016_01_Publication_Output.html
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2015

Zdanění vysokopříjmových osob. Libor Dušek, Jiří Šatava, prosinec 2015 

Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice. Libor Dušek, 
prosinec 2015 

Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice , 
příloha Oborové listy . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, 
prosinec 2015

Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Mariola Pytliková, 
listopad 2015 

Skills Mismatches in the Czech Republic. Klára Kalíšková, listopad 2015 

Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice. 
Jiří Šatava, listopad 2015 

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce. 
Alena Bičáková, Klára Kalíšková, říjen 2015 

Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic. 
Jiří Šatava, září 2015 

Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice (česká verze studie 
A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic z června 2015). 
Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich, září 2015 

Oborová publikační výkonnost výzkumných pracovišť v České republice v letech 
2008–2012 (studie obsahuje interaktivní internetový nástroj, pomocí kterého je možné 
zvolit obor či pracoviště a zobrazit řazení pracovišť dle preferovaného ukazatele). 
Štěpán Jurajda, Daniel Münich, září 2015 

Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní. Daniel Münich, 
Mária Perignáthová, Lucie Zapletalová, Vladimír Smolka, září 2015 

Miliardáři versus lidé / Billionaires versus People. Jan Švejnar, srpen 2015 

A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic (v angl. jazyce, srovnávací 
studie věku odchodu do důchodu v České republice). Jana Bakalová, Radim Boháček, 
Daniel Münich, červen 2015 

Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod. Josef Montag, Lucie Zapletalová, 
květen 2015 

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment. 
Vojtěch Bartoš, březen 2015 
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IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21                               

IDEA at the Economics Institute of  the Czech Academy of  Sciences participates in the Strategy AV21 activities 

 

 



About IDEA 

The Institute for Democracy and Economic 
Analysis (IDEA) is an independent think tank 
focusing on policy-relevant research and 
recommendations. IDEA recommendations are 
based on high quality data, objective evidence-
based analysis, and the latest economic theories. 

 
IDEA is a think tank at the Economics Institute of 
the Czech Academy of Sciences and is led by its 
founder, Prof. Jan Švejnar. The Economics 
Institute (EI) of the Czech Academy of Sciences 
forms part of a joint workplace, CERGE-EI, 
together with the Center for Economic Research 
and Graduate Education of the Charles University
(CERGE). 

 
IDEA’s Working Principles  

1. We build consensus on the basis of intellectual 
openness – we believe in a free competition of 
ideas, are open to initiatives from various parts of 
the world, and constantly review existing opinions 
in the light of new challenges.  

2. We make use of the most appropriate theoretical 
and empirical findings, and strive to develop 
methods based on the best theoretical and practical 
knowledge (both from the Czech Republic and 
from abroad). 

3. We focus on creating effective policy and 
strategy for the Czech Republic, complementing 
academic institutions by producing materials in a 
constructive, practical format.  

 

If  you would like to receive regular 
information about the latest IDEA 
studies and events please subscribe 

to our mailing list by contacting 
idea@cerge-ei.cz 

http://idea.cerge-ei.cz 

 

O IDEA 

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu 
(IDEA) je nezávislý think-tank zaměřující se na 
analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných 
politik. Doporučení IDEA vychází z analýz 
založených na faktech, datech, jejich nestranné 
interpretaci a moderní ekonomické teorii. 

  
IDEA je think-tank Národohospodářského ústavu 
AV ČR, v. v. i. a vznikla z iniciativy a pod vedením 
prof. Jana Švejnara. Národohospodářský ústav AV 
ČR, v. v. i. (NHÚ - angl. zkratka EI) tvoří společné 
akademické pracoviště CERGE-EI spolu 
s Centrem pro ekonomický výzkum a doktorské 
studium Univerzity Karlovy (angl. zkratka 
CERGE). 

  

Principy fungování IDEA 

1. Vytváření shody na základě intelektuální 

otevřenosti – přijímání volné soutěže myšlenek, 
otevřenost podnětům z různých částí světa, 
přehodnocování existujících stanovisek vzhledem 
k novým výzvám. 

2. Využívání nejvhodnějších teoretických a 
praktických poznatků – snaha o rozvinutí postupů 
na základě nejlepších teoretických i praktických 
poznatků (z České republiky i ze zahraničí). 

3. Zaměření aktivit na vytvoření efektivní politiky a 
strategie České republiky – doplňovat akademické 
instituce vytvářením podkladů efektivním a 
operativním způsobem.  

 

Pokud chcete dostávat do své 
emailové schránky informace o 

připravovaných studiích a akcích 
IDEA, napište nám na  

idea@cerge-ei.cz 

mailto:idea@cerge-ei.cz
mailto:idea@cerge-ei.cz
http://idea.cerge-ei.cz/
http://idea.cerge-ei.cz/
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