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3 Hospodaření vládního sektoru – deficit a dluh 

3.1 Aktuální vývoj veřejných financí 

Trend zlepšování hospodaření vládních institucí rokem 2007 skončil. Vládní saldo v roce 
2008 totiž dosáhlo -2,1 % HDP, což představuje meziroční zhoršení o 1,4 p.b. Ve srovnání 
s  předpoklady v loňské aktualizaci KP se jedná o hodnotu horší o 0,9 p.b. 

Zhoršení hospodaření vládních institucí v roce 2008 je dáno především vývojem ekonomiky 
v druhé polovině zmíněného roku, přičemž opatření směřující k udržitelnosti veřejných 
rozpočtů schválená v roce 2007 nepostačila ke zvrácení dopadů tohoto ekonomického vývoje. 
Příjmy vládního sektoru meziročně vzrostly pouze o 1,8 %, a to zejména v důsledku jen velmi 
mírného nárůstu daňových příjmů, které mají dominantní podíl na celkových příjmech. 

Podobně jako na příjmové se i na výdajové straně v zásadní míře promítl reformní balík 
schválený v roce 2007. Jedná se především o výraznější snížení tempa růstu sociálních 
transferů6 a naopak akceleraci růstu vládních investic. V roce 2008 tak došlo k vcelku 
příznivému přeskupování výdajových priorit. Na rozdíl od příjmové strany neměla 
ekonomická krize na výdajovou stranu vládního sektoru v daném roce ještě významnější 
dopady. 

S výjimkou spotřebních daní dochází v roce 2009 k poklesu výnosu všech významných daní 
a sociálních příspěvků. Mimo dominantní vliv ekonomické krize se na tomto vývoji podílí 
i přijatá stimulační opatření a opatření reformy z roku 2007. Výraznější nárůst na příjmové 
straně se očekává u nedaňových příjmů, a to především díky nárůstu investičních dotací 
vládního sektoru přijatých ze zahraničí. V tomto případě jde především o platby z Evropské 
unie na projekty jí podporované. Tento příjem se odráží i na výdajové straně a saldo vládního 
sektoru ovlivňuje pouze ve výši českého spolufinancování.  Saldo sektoru vlády je v tomto 
roce pozitivně ovlivněno i neutracením příjmů pocházejících z prodeje jednotek přiděleného 
množství CO2, a to ve výši cca 0,3 % HDP. 

Výdaje vládního sektoru si v roce 2009 zachovaly růstovou dynamiku. Konečná spotřeba 
vlády i přes určitá úsporná opatření z počátku roku 2009 zaznamenala v porovnání 
s předchozími obdobími dokonce zrychlení tempa růstu. Příčinou je zvýšení naturálních 
sociálních dávek, které představují zejména výdaje vládního sektoru na zdravotní péči, 
a v souvislosti s krizí přijaté stimulační opatření spočívající ve zvýšení platů ve státní sféře. 
Dalším významným faktorem růstu celkových výdajů jsou placené úroky.  

Celkově dosahují přijatá anti-krizová opatření výše cca 2 % HDP. Soustředila se především 
na snižování daňové zátěže podnikatelů a fyzických osob. Na straně výdajů, v menší míře, 
směřovala k podpoře investic do infrastruktury a výzkumu, krizí těžce zasaženého exportu 
a koupěschopné poptávky prostřednictvím jednorázového navýšení prostředků na platy 
státních zaměstnanců. Jak již bylo uvedeno výše, některá plánovaná opatření z roku 2007 byla 
následně plně nebo alespoň částečně využita jako protikrizová. Jedná se především o snížení 
sazby DPPO, které bylo doplněno pokynem pro povolení odložení záloh této daně, 
transformaci plánovaného snížení sazby DPFO do snížení sazby pojistného na sociální 

                                                 
6 Přijatá legislativní opatření obsažená v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se projevila 
v letech 2008 až 2010 v celkovém snížení výdajů na sociální dávky o 90 mld. Kč. 
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zabezpečení placeného zaměstnanci, jež má proti původně plánované změně rovnoměrnější 
dopady na poplatníky a zvyšuje tak koupěschopnou poptávku i nízkopříjmových skupin, a 
konečně došlo k zachování plánované výše investic do dopravní infrastruktury, ačkoliv již 
byly připraveny plány na jejich omezení. 

Tabulka 3.1: Anti-krizová opatření pro rok 2009 

PVR VVR (P-V)VR

1 Změny na DPPO -16,0 0,0 -16,0
2 Změny na DPH -2,5 0,0 -2,5
3 Změny u sociálních příspěvků -36,4 0,0 -36,4

Celkem I -54,9 0,0 -54,9

1 Oblast mzdové politiky a sociálních výdajů 0,4 2,9 -2,5
2 Investice do výzkumu, vývoje a infrastruktury 0,0 9,3 -9,3
3 Podpora podnikatelů 0,0 4,5 -4,5
4 Programy EU, státních fondů a dopravní obslužnosti 0,0 5,1 -5,1
5 Zapojení rezervní fondů 0,0 -1,5 1,5

Celkem II 0,4 20,2 -19,8
Celkem I+II -54,5 20,2 -74,7

I.  Daňové úpravy

II. Ostatní úpravy

Opatření
2009

ESA 95 (mld. Kč)

 
Zdroj: výhled 

Po dobrých výsledcích předchozích let se do deficitu propadly i subsektor místních vládních 
institucí a fondy sociálního zabezpečení  

Vládní saldo by se mělo v roce 2009 pohybovat okolo -6,6 % HDP, tedy na úrovni 
o cca 5,0 p.b. horší, než činil předpoklad v loňské aktualizaci KP. Proti roku 2008 se deficit 
pravděpodobně prohloubí o 4,5 p.b. Na tomto výsledku se podílela celá řada faktorů. Jde 
zejména o silné dopady ekonomické krize na fiskální pozici, včetně silných účinků 
automatických stabilizátorů a proticyklické povaze českých fiskálních pravidel, které také 
zvyšují deficit v době silného hospodářského poklesu, a vládního stimulačního balíčku na 
podporu ekonomiky . 

3.2 Střednědobý fiskální výhled 

Výrazné zhoršení fiskální pozice vedlo vládu k rychlému přeorientování fiskální politiky od 
stimulačních, anti-krizových opatření k prvním konsolidačním krokům připraveným vládou 
při přípravě rozpočtu na rok 2010. 

Rozpočet na rok 2010 

Státní rozpočet na rok 2010 vychází ze schváleného výdajového rámce, který by měl zajistit 
dosažení salda sektoru vládních institucí okolo -5,3 % HDP. Schválený výdajový rámec pro 
rok 2010 již odráží úsilí vlády dostat pod kontrolu nadměrné a dlouhodobě neudržitelné 
deficity sektoru vlády, a je tedy v porovnání s původním výdajovým rámcem nižší, byť 
v daném roce pouze marginálně. Vláda dále plánuje přijmout taková opatření v její 
pravomoci, zejména vázání výdajů kapitol, která zajistí udržení deficitu v uvedené výši.   
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Vláda ČR vědoma si problémů v oblasti veřejných rozpočtů, neekonomičnosti nadměrného 
zadlužování vedoucího potenciálně až k problémům s financováním samotných úroků z dluhu 
a očekávaného pozvolného ekonomického oživení prosadila v Parlamentu v souvislosti 
s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2010 opatření ke snížení deficitu sektoru vlády. ČR tak 
bude jednou z prvních zemí, která přistoupí ke konsolidaci svých veřejných financí. Ve 
srovnání s rokem 2009 tak dojde, v kontextu nejistého budoucího vývoje, k výraznému 
poklesu vládního deficitu o 1,3 p.b. 

Naprostá většina úsporných opatření směřuje na příjmovou stranu veřejných rozpočtů, jen 
menší část povede ke snížení výdajů. Účinnost výdajových opatření je navíc navržena pouze 
na rok 2010. Tato nevyváženost tak může zakládat rizika do budoucna, neboť příjmy jsou 
většinou volatilnější než výdaje.  

Dalším faktorem, který může ovlivnit saldo sektoru vlády v nejbližších letech, jsou příjmy 
a výdaje spojené s prodejem jednotek přiděleného množství CO2. Vláda rozhodla o použití 
všech těchto dodatečných prostředků na ekologické projekty. Saldo sektoru vlády za období 
realizace těchto příjmů a výdajů tak nebude dotčeno, nicméně v jednotlivých letech nebudou 
příjmy a výdaje souladné, a tato jednotlivá salda tak ovlivněna budou.  

Proti minulosti již není třeba uvažovat riziko zvýšení deficitů sektoru vlády z důvodu 
nečekaného zvýšení výdajů v důsledku zapojení rezervních fondů. Prostředky rezervních 
fondů, které nebyly určeny na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU, byly 
využity počátkem roku 2009 na financování prudce se zvyšujícího deficitu, nikoliv na 
financování nových projektů, jak bylo původně plánováno.  

Tabulka 3.2: Saldo sektoru vládních institucí podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

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

Vládní instituce S.13 -2,1 -6,6 -5,3 -4,8 -4,2
Ústřední vládní instituce S.1311 -2,4 -5,8 -5,2 -4,8 -4,2
Místní vládní instituce S.1313 0,1 -0,6 -0,1 -0,1 0,0
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2009) 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2008), MF ČR 

Výhled na roky 2011 a 2012 

Vláda vědoma si závazků ČR jako členského státu EU navrhuje v tomto Konvergenčním 
programu, i přes svůj časově omezený mandát, další pokračování konsolidační strategie i po 
roce 2010. Na rozdíl od roku 2010 se větší pozornost soustředí na výdajovou stranu veřejných 
rozpočtů. Objemově největším opatřením je snižování výdajů kapitol, dále je navrhováno 
snižování mandatorních výdajů, obojí proti autonomnímu scénáři pro roky 2011 a 2012.  

Na příjmové straně se uvažuje s trvalým zvýšením stropů u sociálního zabezpečení ve výši 6ti 
násobků průměrné mzdy, zachování nemocenského pojištění v současné podobě a zavedení 
31 % sazby u DPFO z příjmů převyšujících stropy sociálního pojištění.    
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Ve svém souhrnu by tato opatření měla zajistit snížení deficitu sektoru vlády na 4,8 % HDP 
v roce 2011, resp. 4,2 % HDP v roce 2012. 

3.3 Strukturální saldo a charakter fiskální politiky 

Podle aktuálních údajů se česká ekonomika na přelomu let 2008 a 2009 nacházela ve fázi 
recese. V roce 2009 došlo k poklesu HDP hluboko pod jeho potenciální úroveň, a tím 
i k překlopení kladné produkční mezery do záporných hodnot. Vzhledem k pomalému 
ekonomickému oživení očekáváme i v roce 2010 prohloubení záporné produkční mezery 
s postupným a jen velmi mírným zlepšováním v letech 2011 a 2012. 

V důsledku nepříznivých makroekonomických podmínek a přijetí stimulačních opatření 
dochází ke zvýšení podílu nominálního deficitu na HDP v roce 2009. Strukturální saldo 
dosáhne v roce 2009 hodnoty -5,5 % HDP, v letech 2010–2012 se bude v důsledku přijatých 
a navržených konsolidačních opatření postupně zlepšovat k -2,6 % HDP. V položce 
jednorázová a jiná přechodná opatření jsou v letech 2009–2012 zohledněny jednorázové 
příjmy z prodeje jednotek přiděleného množství CO2 a související jednorázové výdaje.  

Fiskální úsilí, definované jako meziroční změna strukturálního salda, se v letech 
2008 a 2009 nevyvíjelo příznivě. V roce 2009 se zde projevily negativní dopady stimulačních 
opatření přijatých ČR v reakci na a v souladu s Evropským plánem hospodářské obnovy. 
V roce 2010 dochází v důsledku přijatých konsolidačních opatření k pozitivnímu obratu,  tedy 
ke kladnému a poměrně vysokému fiskálnímu úsilí. Kladné fiskální úsilí v letech 2011–2012 
pak koresponduje se záměrem vlády na postupnou další konsolidaci českých veřejných 
financí. 

Tabulka 3.3: Strukturální saldo (a) 

Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

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

v % HDP kód ESA

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

Zdroj: MF ČR 
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3.4 Vývoj vládního dluhu 

Předkládaný scénář vývoje veřejných financí indikuje, že dluh vládních institucí v celém 
horizontu výhledu poroste z 30 % HDP v roce 2008 až na 42,0 % HDP v roce 2012. Hlavním 
faktorem rychlého růstu vládního dluhu je výše deficitů sektoru ústřední vlády. Vládní dluh 
však roste pomaleji, než by odpovídalo prosté kumulaci deficitů. Ty jsou počínaje rokem 
2009 částečně financovány i z akumulovaných finančních aktiv. 

 

Tabulka 3.4: Vládní dluh podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

Hrubý dluh podle subsektorů

Vládní instituce S.13 30,0 35,2 38,6 40,8 42,0
Ústřední vládní instituce S.1311 27,5 32,6 36,0 38,2 39,6
Místní vládní instituce S.1313 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2009) 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2008), MF ČR 

 

Tento scénář neuvažuje s žádnými novými 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 rostl pomaleji. 
K nedluhovému financování deficitu ústřední vlády přispěje i připravovaný projekt Státní 
pokladny (viz kapitola 7). 

Tabulka 3.5: Vývoj vládního dluhu a související ukazatele 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

Úroveň hrubého dluhu 30,0 35,2 38,6 40,8 42,0
Změna podílu hrubého dluhu 1,0 5,2 3,4 2,3 1,2

Příspěvky ke změně hrubého dluhu

Primární saldo 1,0 5,4 3,5 2,8 2,1
Úroky 1,1 1,1 1,7 2,0 2,1
Nominální růst HDP -1,2 0,3 -0,7 -1,3 -2,1
Ostatní faktory působící na úroveň dluhu 0,1 -1,6 -1,2 -1,2 -0,9
 - Rozdíl mezi hotovostním a akruálním principem -1,3 -0,5 -0,5 -0,3 -0,2
 - Čistá akumulace finančních aktiv 1,3 -1,1 -0,7 -0,7 -0,6
                   z toho: Privatizační příjmy  (3) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
 - Přecenění a ostatní faktory 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
p.m. implicitní úroková míra z úrovně dluhu 3,6 3,3 4,5 5,0 5,0

v % HDP

 
(1) Notifikace (říjen 2009) 
(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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Dluhová strategie a stabilita rizikové struktury státního dluhu 

Významným faktorem stability veřejných financí a národního finančního sytému je udržitelná 
riziková struktura státního dluhu, který činí více než 90 % celkového dluhu vládního sektoru. 
Při koncipování střednědobé dluhové a emisní strategie státu je věnována hlavní pozornost 
refinančnímu a tržnímu riziku. Ta představují nejvýznamnější zdroje nejistoty pro financování 
vlády a jejichž stabilizace se ukazuje jako zvláště významná v období značné volatility na 
mezinárodních finančních trzích a nejistoty investorů.  

Dlouhodobým sledovaným cílem strategie bylo snížení podílu krátkodobého státního dluhu 
(tj. dluhu splatného do jednoho roku) z hodnoty 69 % v roce 2000 pod hranici 20 %. Této 
cílové hodnoty bylo dosaženo poprvé v roce 2006 a v následujících letech se jedná o klíčový 
stabilizující prvek financování výpůjčních potřeb centrální vlády a plánování emisní činnosti 
na domácím i zahraničním trhu. Toto kritérium bylo udrženo i v roce 2009.  

Tabulka 3.6: Státní dluh z hlediska refinancování 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Průměrná doba do splatnosti (v letech) 6,2 6,4 6,6 6,4 6,0 6,3 6,3
Dluh splatný do 1 roku (v % dluhu) 17,1 18,7 17,7 14,3 15,0 15,0 15,0
Rezerva financování/dluh splatný do 1 roku (v %) 1,9 7,3 44,1 39,6 42,7 39,8 37,5  
(1) Odhad 
(2) Strategický plán  

Stabilní refinanční strukturu potvrzuje také průměrná splatnost státního dluhu.. Tento ukazatel 
se pohyboval v rozmezí 6 až 7 let a také v roce 2009 zůstala jeho hodnota nad hranicí 6 let 
a nedošlo k jeho významnějšímu snížení. Pro rok 2010 bylo stanoveno cílové rozpětí 
průměrné splatnosti státního dluhu na 5,5 – 7 let. 

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů generuje ke konci roku 
2009 expozici vůči změně úrokových sazeb v jednoletém horizontu cca 30 % státního dluhu 
(dluh s úrokovou refixací do 1 roku). Takto vyjádřená úroková expozice se pohybuje kolem 
této hodnoty od roku 2004. Ta představuje hranici, kterou lze považovat z hlediska stability 
dluhového portfolia za relativně bezpečnou a srovnatelnou také s mezinárodní praxí 
vyspělých zemí.  

Tabulka 3.7: Státní dluh z hlediska úročení 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

1. Fixně úročený dlouhodobý dluh splatný do 1 roku 5,4 9,0 9,8 7,0 7,6 4,3 6,7
2. Variabilně úročený dlouhodobý dluh 4,3 4,1 7,3 13,1 13,0 14,0 11,6
3. Peněžní instrumenty 11,5 9,2 7,9 7,2 6,3 6,3 6,3
4. Efekt derivátových operací 4,2 3,7 3,4 3,0 3,1 5,4 5,4
5. Dluh s úrokovou refixací do 1 roku (1+2+3+4) 25,4 26,0 28,4 30,3 30,0 30,0 30,0

v % 

 
(1) Odhad 
(2) Strategický plán  

Z hlediska úrokové struktury došlo v letech 2008 a 2009 k nárůstu podílu variabilně 
úročených dlouhodobých instrumentů. To sice vedlo k růstu celkové úrokové expozice, 
současně však  byl snižován podíl instrumentů peněžního trhu na financování dlouhodobých 
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závazků. Efekt derivátových operací na úrokovou expozici souvisí se zajišťovacími 
operacemi měnového rizika při zahraničních emisích.  

Z výše a struktury státního dluhu lze také odvodit, že zvýšení úrokových sazeb v průměru 
o jeden procentní bod podél celé výnosové křivky by v horizontu roku 2010 vedlo k růstu 
úrokových výdajů o cca 3,5 mld. Kč. 

3.5 Rozpočtové dopady významných reforem 

Hospodaření vládních institucí je v horizontu KP ovlivňováno souhrnem opatření ke 
stabilizaci veřejných financí schváleným v roce 2007, převážně s účinností od 1. 1. 2008, dále 
stimulačními opatřeními v souvislosti s Evropským plánem hospodářské obnovy, úspornými 
opatřeními schválenými v průběhu druhé poloviny roku 2009 a konečně vládou navrženými 
opatřeními pro roky 2011 a 2012.  

Dopady prvních dvou skupin opatření byly zohledněny a vyčísleny již v minulých 
aktualizacích KP a dodatcích k loňské aktualizaci KP. Odhady těchto dvou skupin opatření 
dopadů nebyly zatím revidovány. Některé dotčené položky vládních příjmů a výdajů se sice 
vyvíjejí odlišně od původních předpokladů, rozdíly však nejsou takového rozsahu, aby bylo 
možné, zejména v současné turbulentní době, s určitostí rozlišit, zda je to výsledkem 
nepřesného odhadu dopadů nebo odlišným autonomním vývojem v důsledku nižšího než 
očekávaného ekonomického růstu, vyšší než očekávané inflace a dalších faktorů. 

Do aktuálního scénáře KP byla promítnuta schválená úsporná opatření spočívající v oblasti 
příjmů ve zvyšování daní a sociálních příspěvků a na straně výdajů zejména v dočasném 
zmrazení důchodů, rušení funkčních míst ve státním sektoru a snížení některých sociálních 
dávek. Dále byla do KP promítnuta opatření navržená vládou pro rok 2011 a 2012.  

Tabulka 3.8 shrnuje přírůstkové dopady7 Parlamentem schválených fiskálně významných 
hospodářskopolitických opatření, která mění fiskální výhled oproti loňské aktualizaci KP. 
Z charakteru některých opatření, zejména z jejich dočasnosti, odložení původně 
předpokládaných opatření a zrušení jiných pouze dočasných opatření, plynou problémy 
s jejich intuitivním zobrazením. Interpretaci dopadů uvedených v tabulce 3.8 i v kapitole 5 je 
proto třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Například navýšení příjmů z pojistného se v roce 2010 skládá z navýšení stropů u příspěvků 
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění8, zrušení dočasné slevy na pojistné na sociální 
pojištění placené zaměstnavateli a odložení snížení sazby nemocenského pojištění. 
S výjimkou navýšení stropu u zdravotního pojištění se jedná o opatření pouze pro rok 2010, 
proto při přírůstkovém zobrazení musí být opatření účinná pouze v roce 2010 zachycena 
v roce následujícím s opačným znaménkem9.  

                                                 
7 Dopady v kapitole 5 jsou naproti tomu vyčísleny ve srovnání s autonomním scénářem, tedy kumulativně. 
8 Strop u sociálního zabezpečení je navýšen jen pro rok 2010, strop u zdravotního pojištění je navýšen bez 
časového omezení. 
9 Z dočasnosti plánované účinnosti slevy na pojistném na sociální zabezpečení, která byla schválena na roky 
2009 a 2010, a z ročního odložení účinnosti snížení sazby nemocenského pojištění však plyne, že autonomní 
scénář pro rok 2011 již počítal s nižšími příjmy z titulu snížení sazby  nemocenského pojištění a vyššími příjmy 
z titulu vypršení účinnosti slevy na pojistném na sociální zabezpečení. Proto je v kapitole 5 ukázáno zvýšení 
příjmů z pojistného proti autonomnímu scénáři ve výši dodatečného příjmu z titulu vyššího stropu u zdravotního 
pojištění.  
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Tabulka 3.8: Dopady Parlamentem schválených opatření na deficity 
Rok Rok Rok
2010 2011 2012

mld. Kč 2,8 0,1 0,1

% HDP 0,1 0,0 0,0

mld. Kč 1,5 0,1 0,1

% HDP 0,0 0,0 0,0

mld. Kč 11,1 0,3 0,2

% HDP 0,3 0,0 0,0

mld. Kč 17,8 0,3 0,4

% HDP 0,5 0,0 0,0

mld. Kč 32,6 -31,0 0,0

% HDP 0,9 -0,8 0,0

mld. Kč -2,2 2,2 0,0

% HDP -0,1 0,1 0,0

mld. Kč 4,4 -4,4 0,0

% HDP 0,1 -0,1 0,0

mld. Kč 6,9 -2,4 0,6

% HDP 0,2 -0,1 0,0

mld. Kč 2,0 0,0 0,0

% HDP 0,1 0,0 0,0

mld. Kč 76,9 -34,8 1,4

% HDP 2,1 -1,0 0,0

Strukturální opatření
Kategorie

pří jmů / výdajů

D.21

Spotřební daně Daně z produktů

DPH Daně z produktů

kód ESA

D.29/D.59

D.51

D.21

Sociální příspěvky

Majetkové daně

Daň z příjmů Daně z důchodů

D.61Příjmy z pojistného

Sociální dávky j iné 
než naturální D.62

Sociální dávky j iné 
než naturální

D.62

Náhrady 
zaměstnancům D.1Snižování objemu mezd ve 

veřejném sektoru

Neprovedení valorizace důchodů

EDP B.9Celkový dopad na saldo vládního 
sektoru

D.1, D.61, 
D.62

Zachování refundace 50 % náhrady 
mzdy zaměstnavatelům

Výplaty nemocenské

 
Zdroj: MF ČR 
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Tabulka 3.9: Dopady vládou navržených opatření na deficity v letech 2011 a 2012 
Rok Rok
2011 2012

mld. Kč 3,0 0,1

% HDP 0,1 0,0

mld. Kč 6,8 0,2

% HDP 0,2 0,0

mld. Kč 2,0 0,1

% HDP 0,1 0,0

mld. Kč 13,3 8,7

% HDP 0,3 0,2

mld. Kč 5,1 14,5

% HDP 0,1 0,4

mld. Kč 30,2 23,6

% HDP 0,8 0,6
EDP B.9Celkový dopad na saldo vládního 

sektoru

Soc.dávky jiné než 
naturální soc. 
transf. 

D.62Snížení mandatorních výdajů

Snížení výdajů kapitol 

D.1, D.61, 
D.62

Daně z důchodů D.51DPFO - sazba 31 % nad stropy u SP

Nemocenské poj. - zachování 
současného stavu, čistý dopad

Kategorie
příjmů / výdajů kód ESA

Strop u soc. zabezpečení ve výši 6x 
prům. mzdy Sociální příspěvky D.61

Strukturální opatření

 

Zdroj: MF ČR 

 


