
 

3 Hospodaření vládního sektoru – deficit a 
dluh 

3.1 Aktuální vývoj veřejných financí 

Hospodaření vládních institucí skončilo v roce 2007 neočekávaně dobrým výsledkem. Vládní 
saldo dosáhlo -1,0 % HDP, což představuje meziroční zlepšení o 1,7 p.b. Ve srovnání 
s  předpoklady v loňské aktualizaci KP se jedná o hodnotu lepší o plné 2,4 p.b. 

Výrazný pokles vládního deficitu je dán souběhem několika příznivých faktorů. 

• Česká ekonomika se nacházela na vrcholu ekonomického cyklu a dodatečné příjmy 
byly použity plně na snížení deficitu. 

• Výsledky hospodaření v posledních letech ovlivňují rozsáhlé převody neutracených 
rozpočtovaných prostředků do rezervních fondů (RF). V rozporu s původně 
předpokládaným zapojením části rezerv do výdajů dosáhly převody do RF rekordní 
výše. Objem prostředků akumulovaných v rezervách organizačních složek státu ke 
konci roku 2007 činil 2,7 % HDP a představuje zdroje pro dodatečné výdaje 
v následujících letech.5  

• Znatelné zlepšení salda místních vládních institucí o 0,9 p.b HDP bylo dáno 
především poklesem výdajů na hrubou tvorbu fixního kapitálu.  

Potvrdil se očekávaný nárůst sociálních výdajů v důsledku opatření přijatých v první polovině 
roku 2006. Akcelerace sociálních výdajů však byla více než kompenzována nerealizováním 
velkého objemu zejména investičních výdajů. Došlo tak k negativnímu posunu ve struktuře 
vládních výdajů. 

Hospodaření v roce 2008 je příznivě ovlivňováno dopady souhrnu opatření ke stabilizaci 
veřejných financí přijatých v roce 2007, které jsou přibližně neutrální na straně daňových 
příjmů a přinášejí významné úspory v oblasti sociálních výdajů. Hlavním cílem těchto 
opatření je zajistit snižování strukturálního deficitu směrem ke střednědobému rozpočtovému 
cíli. Omezením mandatorních (zejména sociálních) výdajů se vytváří prostor pro financování 
výdajových priorit s pozitivními dopady na ekonomický růst a zvýšit motivaci k ekonomické 
aktivitě. 

Na vládní příjmy má naproti tomu záporný vliv zpomalení ekonomického růstu, které se 
promítá do nižšího přírůstku příjmů především z nepřímých daní. Na straně výdajů zhoršuje 
hospodaření mimořádná valorizace důchodů v důsledku vzedmutí inflace a zvýšené 
zapojování prostředků akumulovaných v RF. Nakládání s rezervními fondy zůstává největší 
nejistotou fiskálního výhledu v obou směrech. Predikce výsledku hospodaření vládního 
sektoru předpokládá realizaci obdobné úspory jako v roce 2007. 

Vládní saldo by se mělo v roce 2008 pohybovat okolo -1,2 % HDP, tedy na úrovni 
o cca 1,7 p.b. lepší, než činil původní fiskální cíl a předpoklad v loňské aktualizaci KP. Proti 

                                                 
5 Stav RF nicméně nevyjadřuje v celém rozsahu potenciální záporný dopad na vládní saldo v případě zapojení 
rezerv do výdajů. Více než polovina převedených prostředků představuje předfinancování projektů 
spolufinancovaných z fondů EU, které budou v okamžiku realizace kryty příjmy z rozpočtu EU. 
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roku 2007 se ovšem pravděpodobně deficit mírně prohloubí, jelikož vliv méně příznivého 
ekonomického prostředí a dopad zapojení části rezerv do výdajů převáží nad úsporami z titulu 
stabilizačních opatření. 

3.2 Střednědobý fiskální výhled 

Rozpočet na rok 2009 

Státní rozpočet na rok 2009 vychází ze schváleného výdajového limitu, který by měl zajistit 
dosažení salda sektoru vládních institucí okolo -1,6 % HDP6. Vzhledem k lepšímu než 
očekávanému vývoji veřejných financí v letech 2007 a 2008 je možné očekávat dosažení 
podstatně nižšího deficitu, než bylo plánováno v loňském KP. 

Ve srovnání s předchozím rokem ovšem zřejmě dojde k prohloubení vládního deficitu. 
Hlavními příčinami jsou další zpomalení ekonomického růstu a očekávané čerpání rezervních 
fondů, které může zvýšit výdaje sektoru vládních institucí nad rozpočtované alokace. Vyšší 
valorizace některých sociálních dávek (zejména penzí) z důvodu vysoké inflace v roce 2008 
bylo nutné vzhledem k povinnosti dodržet výdajové limity kompenzovat úsporami v jiných 
oblastech. 

Rizika pro odhad vládního salda jsou vychýlena směrem k vyššímu deficitu zejména 
v souvislosti s nejistým vývojem vnějšího prostředí. Pro případ prudšího ochlazení 
ekonomiky, které by se projevilo nižšími rozpočtovými příjmy, nicméně vláda vyjádřila 
odhodlání provést dodatečné výdajové škrty, kterými zajistí dosažení schváleného deficitu 
státního rozpočtu. Toto rozhodnutí je dáno prioritou snižovat vládní deficit směrem ke 
střednědobému rozpočtovému cíli a následně umožnit plné fungování automatických 
fiskálních stabilizátorů. 

Tabulka 3.1: Saldo sektoru vládních institucí podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (2) (2)

Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-) (EDP B.9) podle subsektorů

Vládní instituce S.13 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2
Ústřední vládní instituce S.1311 -2,0 -1,6 -1,7 -1,5 -1,2
Místní vládní instituce S.1313 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2008) 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2007), MF ČR 

Výhled na roky 2010 a 2011 

Schválený výdajový limit pro rok 2010 by měl podle současných odhadů vést k dosažení 
salda sektoru vládních institucí okolo -1,5 % HDP. V roce 2011 je možné očekávat zlepšení 

                                                 
6 Plánované saldo v roce 2009 je shodné s návrhem státního rozpočtu. Negativní dopad horšího 
makroekonomického scénáře proti návrhu státního rozpočtu je přibližně kompenzován revizí odhadu salda 
v roce 2007 z dubnového odhadu ve výši -1,6 na -1,0 % HDP v říjnových notifikacích. 
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salda směrem k -1,2 % HDP. Při zhruba stabilní dynamice vládních výdajů dojde ke zrychlení 
růstu daňových příjmů z titulu ukončení procesu snižování daňových sazeb. 

Pokles vládního salda v letech 2010 a 2011 by měl umožnit dosažení střednědobého 
rozpočtového cíle pro strukturální saldo na úrovni -1,0 % HDP nejpozději v roce 2012. 

3.3 Strukturální saldo a charakter fiskální politiky 

Česká ekonomika se s největší pravděpodobností nacházela na vrcholu ekonomického cyklu 
v roce 2007. Fiskální scénář do roku 2011 je založen na předpokladu postupného uzavření 
kladné produkční mezery a návratu nominálního salda sektoru vládních institucí ke své 
strukturální úrovni. 

Strukturální saldo by mělo v letech 2008 a 2009 dosahovat přibližně stálé úrovně okolo 
hodnoty -1,5 % HDP. Zvýšení nominálního deficitu v roce 2009 by tedy mělo být především 
cyklického charakteru v důsledku poměrně prudkého očekávaného zpomalení ekonomického 
růstu. 

Dodržení výdajových rámců v letech 2010 a 2011 by podle současných odhadů daňových 
příjmů mělo implikovat pozvolné zlepšování strukturálního salda směrem ke střednědobému 
rozpočtovému cíli. 

Tabulka 3.2: Strukturální saldo (a) 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (2) (2)

1. Růst HDP ve stá lých cenách (%) 6,6 4,4 3,7 4,4 5,2
2. Saldo vládního sektoru EDP B.9 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2
3. Úroky EDP D.41 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0
4. Jednorázová a jiná přechodná opatření -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0
5. Růst potenciálního HDP (%) 5,1 5,2 5,0 4,8 4,8
P říspěvky:
                - souhrnná produktivita výrobních faktorů 4,0 3,8 3,5 3,4 3,5
                - práce 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1
                - kapitál 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2
6. Produkční mezera 2,0 1,2 -0,1 -0,5 -0,1
7. Cyklická složka rozpočtu 0,6 0,3 0,0 -0,1 0,0
8. Cyklicky očištěné saldo (2 – 7) -1,6 -1,6 -1,6 -1,4 -1,2
9. Cyklicky očištěné primární saldo (8 + 3) -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1
10. Strukturální saldo (8 – 4) -1,3 -1,5 -1,5 -1,4 -1,1

v % HDP kód ESA

 
(a) Údaje v řádcích 5 – 10 vycházejí z aktuálních odhadů MF ČR. 
(1) Odhad 
(2) Výhled 

Zdroj: MF ČR 

Nastavení fiskální politiky bude téměř neutrální. Je možné očekávat pouze velmi omezené 
diskreční působení na agregátní poptávku. Podstatným expanzivním faktorem zůstává příliv 
prostředků z fondů EU. Tyto prostředky v principu nemají přímý vliv na saldo vládního 
sektoru, protože představují současně vládní příjem i výdaj. Představují ale rozsáhlé 
dodatečné poptávkotvorné zdroje. 
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3.4 Vývoj vládního dluhu 

Dluh vládních institucí by měl být v celém horizontu výhledu nižší, než činily předpoklady 
v loňské aktualizaci KP. Hlavním faktorem je nižší potřeba financování deficitů, které se i při 
očekávaném zpomalení ekonomického růstu dostaly pod úroveň stabilizující podíl dluhu na 
HDP. To povede k poklesu podílu dluhu na HDP v celém období do roku 2011. 

Tabulka 3.3: Vládní dluh podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (2) (2)

Hrubý dluh podle subsektorů

Vládní instituce S.13 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5
Ústřední vládní instituce S.1311 26,5 26,5 25,7 24,8 23,7
Místní vládní instituce S.1313 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2008) 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2007), MF ČR 

Současně se v roce 2009 předpokládá privatizace podniku Správa Letiště Praha, s.p. Peněžní 
příjmy z této privatizační akce dále sníží potřebu dluhového financování deficitu. 

Kladný příspěvek ke změně dluhu v roce 2007 měla a pravděpodobně i v roce 2008 bude mít 
akumulace vkladů a oběživa. V následujících letech je možné naopak předpokládat využití 
těchto finančních aktiv k financování vládních výdajů, které se projeví záporným příspěvkem 
ke změně dluhu. 

Tabulka 3.4: Vývoj vládního dluhu a související ukazatele 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (2) (2)

Úroveň hrubého dluhu 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5
Změna podílu hrubého dluhu -0,7 -0,1 -0,9 -1,0 -1,3

Příspěvky ke změně hrubého dluhu

Primární saldo -0,2 0,0 0,4 0,4 0,1
Úroky 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0
Nominální růst HDP -2,6 -2,0 -1,6 -1,9 -1,9
Ostatní faktory působící na úroveň dluhu 1,0 0,7 -1,0 -0,6 -0,6
 - Rozdíl mezi hotovostním a akruálním principem -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,0
 - Čistá akumulace finančních aktiv 1,5 1,0 -0,9 -0,6 -0,6
                   z toho: Privatizační příjmy  (3) 0,4 0,7 1,9 0,0 0,0
 - Přecenění a ostatní faktory -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0
p.m. implicitní úroková míra z úrovně dluhu 3,9 4,2 4,3 4,2 4,1

v % HDP

 
(1) Notifikace (říjen 2008) 
(2) Výhled  
(3) Privatizace samotná nemá vliv na výši dluhu. Peněžní příjmy z privatizace jsou ovšem jedním z potenciálních 

zdrojů nedluhového financování deficitu. 

Zdroj: MF ČR 
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Ve výhledu se neuvažuje s žádnými dosud neschválenými privatizačními akcemi. V případě 
uskutečnění některých dalších privatizačních projektů a využití privatizačních příjmů pro 
financování vládních výdajů by podíl vládního dluhu na HDP proti výhledu klesal rychleji. 

3.5 Rozpočtové dopady významných reforem 

Hospodaření vládních institucí je v horizontu KP ovlivňováno souhrnem opatření ke 
stabilizaci veřejných financí schváleném v roce 2007, převážně s účinností od 1.1.2008. 
Dopady těchto opatření byly zohledněny a vyčísleny již v loňské aktualizaci KP. Odhady 
dopadů zatím nebylo nutné významněji revidovat. Některé dotčené položky vládních příjmů a 
výdajů se sice vyvíjejí odlišně od původních předpokladů, rozdíly však nejsou takového 
rozsahu, aby bylo možné s určitostí rozlišit, zda je to výsledkem nepřesného odhadu dopadů 
nebo odlišným autonomním vývojem v důsledku vyšší než očekávané inflace, nižšího než 
očekávaného ekonomického růstu a dalších faktorů. 

Do aktuálního scénáře KP byla promítnuta v oblasti příjmů nová opatření v oblasti daní a 
sociálních příspěvků a na straně výdajů zejména dopad rozhodnutí mimořádně valorizovat 
starobní důchody v důsledku vzedmutí inflace na přelomu let 2007 a 2008. Fiskální scénář 
rovněž obsahuje dopady opatření prezentovaných v Národním programu reforem (NPR). 
Fiskálně významné kroky jsou popsány a kvantifikovány v kapitole 5, většina opatření NPR 
je však hrazena v rámci výdajových limitů jednotlivých ministerstev, případně státních fondů 
a jako taková nemají na fiskální scénář vliv. 

Tabulka 3.5 shrnuje přírůstkové dopady7 fiskálně významných hospodářskopolitických 
opatření, která mění fiskální výhled oproti loňské aktualizaci KP. 

Tabulka 3.5: Dopady nových rozpočtově významných opatření 
Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011

mld. Kč - 10,0 - -

% HDP - 0,2 - -

mld. Kč -2,2 -0,2 - -

% HDP -0,1 0,0 - -

mld. Kč - -18,4 -0,7 -1,3

% HDP - -0,5 0,0 0,0

mld. Kč -6,7 6,7 - -

% HDP -0,2 0,2 - -

mld. Kč -8,9 -1,9 -0,7 -1,3

% HDP -0,2 0,0 0,0 0,0
Celkový dopad na saldo vládního sektoru

kód ESA

D.5

D.5

D.61

D.62

EDP B.9

Snížení sazby sociálního pojištění 
placeného zaměstnanci o 1,5 p.b. 
v roce 2009

Sociální 
příspěvky

Mimořádná valorizace penzí Peněžní 
sociální dávky

Zachování sazby DPFO na 15 %
v roce 2009 proti plánovanému 
poklesu na 12,5 %

Běžne daně
z důchodu a 
jmění

Zúžení základu DPPO
Běžne daně
z důchodu a 
jmění

Strukturální opatření Kategorie
příjmů / výdajů

 
Zdroj: MF ČR 

 

                                                 
7 Dopady v kapitole 5 jsou naproti tomu vyčísleny ve srovnání s autonomním scénářem, a tedy kumulativně. 
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