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Hospodaření vládního sektoru – deficit a 
dluh 

4.1 Zaměření fiskální politiky 

Česká republika vykazuje nadměrný deficit, který je překážkou na cestě ke splnění 
konvergenčních kriterií. Konsolidace veřejných financí a postupné snižování deficitu vládního 
sektoru se staly hlavní vládní prioritou. Také nová vláda zformovaná v srpnu 2004 se 
jednoznačně přihlásila ke strategii snižování rozpočtových deficitů obsažené v jarním 
Konvergenčním programu. Podle této strategie by deficit vládního sektoru v roce 2006 neměl 
překročit 3,8 % HDP a v roce 2008 by deficit neměl být vyšší než 3 % HDP. Záměrem vlády 
je sledovat takové tempo fiskální konsolidace, které příliš nezbrzdí domácí poptávku a 
neohrozí sociální smír. Vedle snižování deficitu přistoupila vláda ke změně struktury 
daňových příjmů a vládních výdajů s cílem posílit nabídkovou stranu ekonomiky a vytvořit 
předpoklady pro akceleraci tempa růstu potenciálního produktu. 

Reforma veřejných financí byla rozvržena do dvou fází. V první etapě reformy byla přijímána 
opatření13 s cílem zastavit deficitní tendence a zpomalit dynamiku růstu veřejného dluhu. 
V rámci druhé etapy reformy byl připraven fiskálně neutrální daňový balíček k podpoře 
hospodářského růstu. Daňové úpravy jsou navrženy se záměrem podpořit investiční aktivitu, 
vědu a výzkum a zvýšit motivaci rodičů s nízkými příjmy k aktivnější účasti na trhu práce. 
Nová vláda se taktéž zavázala připravit důchodovou reformu a reformu zdravotní péče.  

Strategie snižování deficitů byla operacionalizována zavedením závazných střednědobých 
výdajových rámců. Jejich rozsah, podobu a lhůty předkládání upravuje novela rozpočtových 
pravidel schválená Parlamentem v létě 2004. Střednědobé výdajové rámce stanovují 
maximální objem výdajů centrální vlády na tříleté období, který zajistí dosažení fiskálního 
cíle. Výdajové rámce současně umožňují vyhodnocovat úspěšnost vlády při snižování výdajů 
a identifikovat objem úspor nezbytných k zajištění cíle. Význam střednědobých výdajových 
rámců jako kotvy rozpočtového procesu a účinného nástroje ke snižování deficitů se potvrdil 
již při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2005. 

4.2 Hospodaření vládního sektoru v letech 2004 a 2005 

Rok 2004 byl prvním rokem reformy veřejných financí. Očekávaný deficit vládního sektoru 
v roce 2004 činí 5,2 % HDP14, což ve srovnání s rokem 2003 představuje pokles o 7,4 p.b. Po 
očištění o vliv státních garancí a nákladů transformace se však rozpočtový deficit nezmění. To 
je způsobeno dodatečnými náklady na vstup do Evropské unie. Deficit vládního sektoru se 
v roce 2004 prohloubil o cca 0,6 % HDP jen v souvislosti s přímými náklady na vstup do 

 
13 Výdajová opatření byla podrobně specifikována v Předvstupním hospodářském programu (2003) a jejich 

shrnutí obsahuje Box 6.1. Daňové reformy byly diskutovány v Předvstupním hospodářském programu (2003), 
jarním konvergenčním programu (2004) a celkový souhrn je uveden v Boxu 6.2. 

14 Rok 2004 představuje očekávanou skutečnost. Ve srovnání se srpnovou notifikací se deficit v nominálním 
vyjádření zvýšil o 22,0 mld. Kč v důsledku zahrnutí státní záruky udělené ve prospěch ČNB v roce 1997, která 
byla poprvé hrazena ve výši 0,5 mld Kč v říjnu 2004, a dále o vyšší než plánované daňové příjmy. 
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EU15. Ve srovnání s jarním konvergenčním programem se rozpočtový deficit v roce 2004 
sníží o 0,1 p.b. Avšak oproti jarnímu konvergenčnímu programu došlo ke navýšení výdajů o 
státní záruku ve prospěch ČNB ve výši 22,5 mld. Kč (0,8 % HDP)16. Po odečtení této státní 
záruky by se deficit zlepšil dokonce o cca 0,8 p.b. Zvýšení deficitu centrální vlády v důsledku 
realizace státních záruk bude téměř plně kompenzováno poklesem deficitu FNM (o cca 8,7 
mld. Kč), zlepšením bilance SŽDC (10,7 mld. Kč), KONPO (5,1 mld. Kč) a centrálně 
řízených příspěvkových organizací (9,1 mld. Kč). Naproti tomu se očekává horší výsledek 
hospodaření místních vlád (o 8,5 mld. Kč) a fondů sociálního zabezpečení (6,1 mld. Kč). 

Očekávané plnění státního rozpočtu na straně příjmové i výdajové je ovlivněno legislativními 
změnami přijatými v průběhu roku 2004. Očekávaná skutečnost daňových příjmů byla na 
konci října o 7,6 mld. Kč vyšší než rozpočtovaná částka. Z hlediska struktury daňových 
příjmů zaznamenala nejvyšší zvýšení oproti plánu daň z přidané hodnoty (cca 6 %), což bylo 
způsobeno přijetím dodatečných legislativních změn po schválení státního rozpočtu. Daně 
z příjmů se vyvíjí v souladu s rozpočtem, ale majetkové daně pravděpodobně nedosáhnou 
rozpočtované částky. Růst mezd v hospodářství a některé legislativní změny (zejména zvýšení 
příspěvkové povinnosti osob samostatně výdělečně činných) pozitivně ovlivňují i výnos z 
pojistného na sociální zabezpečení, a to v očekávané výši 1,5 mld. Kč. V důsledku přijatých 
opatření se v roce 2004 očekává zvýšení daňové kvóty o cca 0,6 p.b. 

Na straně výdajů bude rozpočet překročen v oblasti sociálních výdajů. Jejich nárůst je 
výsledkem výplaty sociálních kompenzací dodatečně schválených pro zmírnění dopadu růstu 
životních nákladů následkem daňových změn (jednorázové příspěvky pro důchodce a rodiny 
s dětmi, rodičovský příspěvek). Část těchto mimořádných výdajů bude možno pokrýt 
úsporami v rámci ostatních položek sociálních výdajů. Celkový odhadovaný nárůst sociálních 
výdajů se pohybuje na hranici 4,7 mld. Kč nad úrovní schváleného rozpočtu. Díky vyšším 
daňovým příjmům se však podaří snížit deficit státního rozpočtu pod schválenou úroveň. 

Deficit vládního sektoru pro rok 2005 by měl dosáhnout hodnoty 4,7 % HDP17, což odpovídá 
hodnotě plánované v jarním Konvergenčním programu. V metodice ESA 95 se celkový 
deficit vládního sektoru meziročně sníží o 0,5 p.b. K poklesu deficitu přispěje nejvýraznější 
měrou státní rozpočet. Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen s hotovostním deficitem 
2,9 % HDP (83,6 mld. Kč), tj. výrazně méně ve srovnání s deficitem schváleným pro rok 
2004 (115 mld. Kč).  

Státní rozpočet pro rok 2005 je druhým úsporným rozpočtem v řadě, který naplňuje koncepci 
reformy veřejných rozpočtů. Růst výdajů bude zaostávat za růstem příjmů a bude činit 6,8 % 
(po vyloučení úhrad transformačních nákladů). Celkové příjmy státního rozpočtu vzrostou o 
9,4 %, daňové příjmy pak o 8,6 %, a ve srovnání se střednědobým výhledem zaznamenají 
pouze mírný nárůst. Růst příjmů je spojen s aktualizací daňové predikce, se zapojením příjmů 
z rozpočtu Evropské unie na financování společných programů a s přesunem příjmů z EU na 

 
15 Jedná se pouze o přímé finanční náklady vstupu do EU, tj. nezahrnující náklady na tvorbu nezbytných nových 

administrativních kapacit a vyplývající z přijatých závazků (životní prostředí, hygienické předpisy apod.). 
16 K plnění této záruky nemělo podle původních informací dojít dříve než v roce 2007. Vzhledem k rostoucí 

jistotě, že tato záruka bude muset být uhrazena, a vzhledem k lepšímu očekávanému deficitu vládního sektoru 
v roce 2004, bylo po dohodě s ČNB rozhodnuto, že dojde k dřívějšímu plnění této záruky. Touto operací byla 
do deficitu a dluhu imputována poslední riziková záruka.  

17 V roce 2005 bude zahájen pronájem vojenských letadel v celkové hodnotě 19,7 mld. Kč. Protože se pronájem 
bude realizovat formou operativního leasingu, zahrnují výdaje vládního sektoru roční platby spojené 
s pronájmem. V roce 2005 se jedná o částku 1,6 mld. Kč. Splátky jsou rozloženy až do roku 2015 a jejich 
průměrná výše činí necelé 2 mld. Kč ročně. Je nutné upozornit, že v současné době neexistuje ze strany 
Eurostatu jednoznačný způsob klasifikace nákupu vojenské techniky. 
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regulaci trhu ze Státního zemědělského intervenčního fondu do státního rozpočtu. Nárůst 
výdajů státního rozpočtu (o 12 mld. Kč oproti střednědobému rámci) není v rozporu s cíli 
reformy, protože nezvyšuje konsolidované výdaje vládního sektoru (přesun kompetencí) 
anebo je povolen rozpočtovými pravidly (zvýšení odhadu příjmů z EU). Výdajový rámec byl 
překročen jen marginálně (o cca 2,5 mld. Kč). Pro úspěch fiskální konsolidace je podstatné, 
že vyšší než původně prognózované daňové příjmy (cca 5 mld. Kč) byly použity na dodatečné 
snížení deficitu.  

Význam střednědobých výdajových rámců se projevil v plné intenzitě již při přípravě návrhu 
státního rozpočtu na rok 2005. Při přípravě návrhu státního rozpočtu a aktualizaci 
střednědobého rámce byly identifikovány výdaje překračující maximální výdajové limity 
schválené v loňském roce. Zvýšení výdajů nad dohodnutý rámec bylo způsobeno přijetím 
zákonů, s nimiž nebylo při přípravě reformy veřejných rozpočtů počítáno (zvýšení platů 
ozbrojených složek, sociálních dávek a výdajů na infrastrukturu), a neočekávaným růstem 
některých výdajů (úrokové platby). K pokrytí těchto výdajových požadavků bylo nutné 
přistoupit k dodatečným úsporným opatřením v oblasti sociálních výdajů, mzdových 
prostředků a výdajů kapitol (v rozsahu cca 10 mld. Kč). 

K celkovému deficitu vládního sektoru bude i nadále největší měrou přispívat deficit centrální 
vlády a v rámci centrální vlády pak státní rozpočet a státní fondy. Proto se konsolidační úsilí 
soustředí zejména na tyto segmenty veřejných financí, které jsou pod přímou kontrolou vlády. 
Územní samosprávy přispěly k celkovému deficitu vládního sektoru ve výši 0,3 % HDP 
v roce 2004 a v roce 2005 se očekává stejný příspěvek. Zdravotní pojišťovny vykazují jen 
mírné deficity navzdory sílícím tlakům v segmentu veřejné zdravotní péče. 

Tabulka 4.1: Deficit a dluh vládního sektoru podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005

(1) (1) (2)

Čisté půjčky (B9) podle subsektorů

Vládní instituce S13 -3,7 -5,9 -6,8 -12,6 -5,2 -4,7
Ústřední vládní instituce S1311 -3,8 -5,6 -6,3 -12,2 -4,9 -4,4
Místní vládní instituce S1313 0,0 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
Fondy sociálního zabezpečení S1314 0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0

Dluh podle subsektorů

Vládní instituce S13 18,2 25,3 28,8 37,8 38,6 38,3
Ústřední vládní instituce S1311 16,7 23,6 26,9 35,3 36,0 35,4
Místní vládní instituce S1313 1,5 1,7 2,0 2,4 2,6 2,9
Fondy sociálního zabezpečení S1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Rok 2003 notifikace, rok 2004 notifikace upravená o státní záruku ve prospěch ČNB  
(2) Rozpočet a odhad MF 
 
Zdroj: MF ČR 

Úroveň vládního dluhu očekávaná ke konci roku 2004 se v nominálním vyjádření zvýšila 
z 1037,8 mld. Kč na 1054,5 mld. Kč. V podílu na HDP dosáhne vládní dluh 38,6 % HDP a 
v porovnání s jarním konvergenčním programem se zvýší o 0,2 p.b. Z této hodnoty připadá na 
imputované státní garance 10 % HDP. Stav rizikových státních záruk imputovaných do 
vládního dluhu nemá plný odraz v konkrétních dluhových instrumentech. Vzhledem ke 
splátkovému kalendáři rozvrženému u některých záruk až do roku 2028 se bude tato část 
dluhu přeměňovat na konkrétní dluhové instrumenty postupně v návaznosti na to, jak bude 
vláda nucena financovat platby spojené s čerpáním státních záruk.  
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V roce 2005 by podíl dluhu na HDP mohl mírně klesnout na hodnotu 38,3 % HDP. Pokles 
vládního dluhu se opírá o předpoklad, že se podaří privatizovat majetkové účasti v hodnotě 
1,8 % HDP a že ČKA bude úspěšně pokračovat v procesu snižování bilanční sumy, včetně 
dluhových závazků. 

4.3 Střednědobý fiskální rámec 

Nově jmenovaná vláda se v programovém prohlášení zavázala, že bude pokračovat ve 
snižování rozpočtového deficitu tak, aby v roce 2006 byl nižší než 4 % HDP a v roce 2008 
nepřesáhl 3 % HDP. Tímto prohlášením vláda potvrdila fiskální cíle jarního konvergenčního 
programu. Současný fiskální rámec předpokládá pokles deficitu vládního sektoru na 3,8 % 
HDP v roce 2006 a 3,3 % HDP v roce 2007. V porovnání s úrovní deficitu vládního sektoru 
v roce 2004 se jedná o průměrný roční pokles o 0,7 p.b. K odstranění nadměrného deficitu tak 
dojde v roce 2008. 

Základním nástrojem k zajištění poklesu fiskálního deficitu a dosažení cíle je stanovení 
závazných střednědobých výdajových rámců, které limitují objem výdajů státního rozpočtu a 
státních fondů v horizontu let 2005 až 2007. Původní výdajový rámec do roku 2006 schválený 
ještě minulou vládou byl při přípravě státního rozpočtu na rok 2005 prodloužen v souladu 
s rozpočtovými pravidly o rok 2007. Vzhledem k tomu, že vláda při realizaci fiskální politiky 
vychází ze střednědobých výdajových rámců a současně vyjádřila ochotu použít případné 
vyšší příjmy na rychlejší snižování deficitu, bude konkrétní hodnota deficitu v jednotlivých 
letech záviset na vývoji hospodářské situace a rozpočtových příjmů. Pozitivní růstová 
překvapení a vyšší než předpokládané příjmy by vedly k rychlejšímu poklesu deficitu 
vládního sektoru. 

K poklesu deficitu v roce 2004 přispěje především podstatné snížení transformačních nákladů 
a zvýšení daňových příjmů. Od roku 2005 budou daňové příjmy v podílu na HDP mírně 
klesat, protože se projeví dopady snížení daní z příjmů. Již od roku 2005 se těžiště snižování 
deficitu přesune na výdajovou stranu. S výjimkou vládních investic se očekává pokles podílu 
všech významných výdajových kategorií na HDP. Pouze úrokové platby vzrostou v důsledku 
růstu vládního dluhu a mírného očekávaného růstu úrokových sazeb. 

Konsolidační úsilí je směřováno zejména na centrální vládu, která nejvíce přispívá k deficitu 
vládního sektoru. Územní samosprávy do současnosti neprodukovaly vysoké deficity a 
Program předpokládá zachování tohoto trendu i do budoucna. Navzdory tomu chce vláda 
posílit sledování vývoje zadluženosti s cílem působit preventivně proti nepřiměřenému 
zadlužování územních samospráv. Za tímto účelem byl definován tzv. ukazatel dluhové 
služby (placené úroky a splátky jistiny nesmí překročit 30 % příjmů). Územní samosprávy 
musí o výši zadluženosti podávat informace. Pokud překračují uvedený ukazatel, musí tuto 
skutečnost zdůvodnit a zjednat nápravu. Zdravotní pojišťovny by měly vykazovat vyrovnané 
saldo po celou dobu výhledu. 
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Tabulka 4.2: Deficit podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2003 2004 2005 2006 2007

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

Čisté půjčky (B9) podle subsektorů

Vládní instituce S13 -12,6 -5,2 -4,7 -3,8 -3,3
Ústřední vládní instituce S1311 -12,2 -4,9 -4,4 -3,5 -3,0
Místní vládní instituce S1313 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Fondy sociálního zabezpečení S1314 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Prognóza 
Zdroj: MF ČR 

Od roku 2004 jsou příjmy, výdaje a saldo vládního sektoru ovlivněny rozpočtovými vztahy 
k EU. Na straně příjmů se projevuje negativně snížení výnosu z cel a naopak pozitivně příjem 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudružnosti a dočasně též příjem rozpočtových 
kompenzací. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti budou financovány projekty, 
jejichž příjemcem bude v řadě případů vládní sektor18. Tyto prostředky jsou určeny na 
konkrétní projekty v oblasti sociální a hospodářské koheze, a proto se odpovídajícím 
způsobem zvýší i výdaje vládního sektoru. Výdajovou stranu dále zatíží odvod vlastních 
zdrojů, převyšující 1 % HDP. Za přímý náklad vstupu lze považovat i zvýšení výdajů z titulu 
navýšení přímých plateb zemědělcům. V krátkodobém horizontu znamená vstup do EU 
prohloubení deficitu vládního sektoru o více než 1 % HDP ročně. 

Graf 4.1: Přímé dopady vstupu do EU na saldo vládního sektoru 
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Česká ekonomika se bude v horizontu projekce pohybovat blízko své potenciální úrovně. 
Vzhledem k nízkému rozdílu v úrovni a tempu růstu skutečného a potenciálního HDP se 
daňové příjmy nebudou výrazně odchylovat od strukturální úrovně a cyklická komponenta 
rozpočtového salda bude zanedbatelná. V roce 2005 dosáhne cyklicky očištěný deficit 4,7 % 
HDP. V roce 2006 klesne na úroveň 3,8 % HDP a v roce 2007 se dále sníží na 3,3 % HDP. 
Vzhledem k očekávanému růstu úrokových plateb bude míra fiskální restrikce měřená 
poklesem cyklicky očištěné primární bilance vyšší, než by napovídala změna cyklicky 

                                                 
18 Předpokládá se, že projekty financované z Fondu soudržnosti budou realizovány téměř výhradně vládním 

sektorem, zatímco příjemcem prostředků ze strukturálních fondů bude jak vládní sektor (75 – 80 %), tak 
soukromý sektor. 
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očištěného celkového salda. Fiskální restrikce se realizuje v období sílícího ekonomického 
růstu a proto společně s automatickými fiskálními stabilizátory přispěje k vyhlazování 
hospodářského cyklu. 

Tabulka 4.3: Cyklicky očištěné saldo 
Rok Rok Rok Rok Rok
2003 2004 2005 2006 2007

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

1. Růst HDP ve stálých cenách B1g 3,1 3,8 3,6 3,7 3,8
2. Skutečné saldo B9 -12,6 -5,2 -4,7 -3,8 -3,3
3. Úroky D41 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6
4. Potenciální růst HDP 2,9 3,1 3,5 3,6 3,6
5. Produkční mezera -0,8 -0,1 0,0 0,1 0,3
6. Cyklická složka rozpočtu -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Cyklicky očištěné saldo (2 – 6) -12,4 -5,2 -4,7 -3,8 -3,3
8. Cyklicky očištěné primární saldo (7 – 3) -11,1 -4,0 -3,3 -2,3 -1,8

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Prognóza 
 
Zdroj: MF ČR 

4.4 Vývoj vládního dluhu a dluhová strategie do roku 2007 

Střednědobý fiskální rámec předpovídá mírný růst vládního dluhu. Během příštích tří let se 
očekává zvýšení vládního dluhu o jeden a půl procentního bodu. Dluh vládního sektoru se 
zvýší z 38,6 % HDP dosažených na konci roku 2004 na 40 % HDP v roce 2007. Během 
horizontu projekce se ale nepodaří snížit deficit na úroveň zajišťující stabilizaci podílu dluhu 
na HDP19. 

V minulosti přispěla ke skokovému růstu vládního dluhu především přeměna podmíněných 
závazků spojených s transformací ekonomiky a stabilizací bankovního sektoru (státní záruky 
a záruky za závazky transformačních institucí) na závazky explicitní20. Objem těchto závazků 
dosáhl téměř 20 % HDP. Dluhová projekce vychází z předpokladu, že aktivity 
transformačních institucí (zejména ČKA) budou postupně utlumovány a s poklesem bilanční 
sumy bude klesat i objem jejich závazků. Dalším předpokladem je, že vláda již nebude 
poskytovat žádné další rizikové garance. Realizované státní záruky a ztráta ČKA budou 
postupně uhrazovány, ale platby z tohoto titulu budou ovlivňovat pouze saldo vykazované na 
hotovostním principu. Závazky ČKA a imputované státní záruky se tak postupně budou 
transformovat do podoby obchodovatelných dluhových instrumentů. 

                                                 
19 Při stávajícím tempu růstu nominálního HDP by stabilizaci podílu dluhu na HDP zajistil deficit na úrovni cca 

2,5 – 3,0 % HDP. Této hodnoty by mělo být podle vládního plánu konsolidace veřejných financí dosaženo 
v roce 2008. 

20 ČKA byla zařazena do sektoru vládních institucí v roce 2001 a její závazky zvýšily vládní dluh v tomto roce. 
Státní záruky byly imputovány do deficitu a dluhu postupně s tím, jak se ukazovalo, že stát bude nucen závazky 
plynoucí z těchto záruk plnit. Do dnešního dne byla většina poskytnutých záruk do dluhu plně imputována. 
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Tabulka 4.4: Struktura vládního dluhu podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2003 2004 2005 2006 2007

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

Dluh podle subsektorů

Vládní instituce S13 37,8 38,6 38,3 39,2 40,0
Ústřední vládní instituce S1311 35,3 36,0 35,4 36,2 36,9
z toho: ČKA 5,7 3,7 2,1 1,2 0,5
            státní záruky 10,0 10,0 8,9 8,1 7,3
Místní vládní instituce S1313 2,4 2,6 2,9 3,0 3,1
Fondy sociálního zabezpečení S1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Prognóza 
 
Zdroj: MF ČR 

Dynamika růstu vládního dluhu by se měla po roce 2005 postupně utlumovat, což dokládají 
klesající přírůstky dluhu. Zpomalení růstu vládního dluhu umožní klesající primární deficity. 
Příspěvek primárního deficitu se sníží z 4 % HDP v roce 2004 na 1,7 % HDP v roce 2007. 
Relativně vysoký růst nominálního HDP blížící se 7 % ročně bude přispívat k erozi podílu 
dluhu na HDP ve výši cca 2,4 procentního bodu a po celou dobu projekce bude převyšovat 
příspěvek úrokových plateb k akumulaci dluhu. Vnitřní dynamika dluhu tak zůstává nadále 
příznivá. V roce 2005 by k poklesu dluhu měly navíc přispět i příjmy z privatizace ve výši cca 
1,8 % HDP. S výjimkou příjmů z privatizace v odvětví energetiky tak bude prakticky plně 
vyčerpán potenciál privatizačních příjmů. 

Tabulka 4.5: Vývoj vládního dluhu a související ukazatele 
Rok Rok Rok Rok Rok
2003 2004 2005 2006 2007

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

Úroveň hrubého dluhu 37,8 38,6 38,3 39,2 40,0
Změna hrubého dluhu 8,9 0,8 -0,2 0,9 0,8

Příspěvky ke změně hrubého dluhu

Primární saldo 11,3 4,0 3,3 2,3 1,7
Úroky D41 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6
Nominální růst HDP B1g -1,3 -2,8 -2,4 -2,4 -2,6
Ostatní faktory působící na úroveň dluhu -2,4 -1,7 -2,5 -0,5 0,1
Z toho: Příjmy z privatizace -1,0 -1,0 -1,8 0,0 0,0
p.m.  implicitní úroková míra z úrovně dluhu 4,8 3,5 3,9 4,1 4,3

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Prognóza 
 
Zdroj: MF ČR 

Hlavní pozornost z hlediska řízení vládního dluhu je věnována dluhu státnímu, který ke konci 
roku 2003 tvořil cca 89 % celkového konsolidovaného vládního dluhu (po vyloučení státních 
záruk a závazků ČKA). Při koncipování střednědobé dluhové a emisní strategie se sleduje 
zejména refinanční a úrokové riziko, jako nejvýznamnější zdroje rizik pro financování vlády. 
Expozice vůči měnovému riziku je stále zanedbatelná, přestože v tomto roce proběhla 
historicky první emise eurobondů. 
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Refinanční riziko 

V oblasti řízení refinančního rizika je základním cílem snížení podílu krátkodobého dluhu pod 
20 % do konce roku 2006. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2004 byl naplněn mezicíl v podobě 
dosažení pásma 25 – 30 % krátkodobého dluhu vyhlášený v prosinci 2003. Ke konci třetího 
čtvrtletí poklesl podíl krátkodobého dluhu na 28,7 % celkového státního dluhu (přitom podíl 
státních pokladničních poukázek klesl na 24,9 %). To dokládá, že struktura státního dluhu se 
před začleněním ČR na integrovaný evropský finanční trh rychle přibližuje struktuře vládních 
portfolií obvyklých v členských zemích eurozóny. 

Ke snížení refinančního a úrokového rizika přispěla značnou měrou historicky první emise 
eurobondů. V červnu 2004 emitovala Česká republika na evropském finančním trhu 
dluhopisy v celkové hodnotě 1,5 mld. euro a s výnosem 4,654 %. Dosaženým výnosem 12 
bazických bodů nad midswap se Česká republika přiblížila Itálii a Řecku, tj. zemím s lepším 
ratingovým hodnocením. Emise vedla nejenom k poklesu refinančního rizika, ale přinesla i 
optimalizaci nákladů dluhové služby. Zároveň bylo dosaženo příznivé a široké geografické 
distribuce emise. Podíl nerezidentů držících český státní dluh tak vzrostl ke konci června na 
16,2 %, tj. o 8,2 procentního bodu oproti konci roku 2003. Podíl domácích finančních institucí 
a korporací klesl o 8,5 procentního bodu na 62,8 %. Snížila se tak finanční závislost české 
vlády na domácím trhu. Dluhová strategie předpokládá, že ČR bude posilovat svou 
přítomnost na evropském trhu dalšími emisemi eurobondů, které se budou uskutečňovat 
alespoň jednou ročně v benchmarkovém rozsahu. 

Úrokové riziko 

Modifikovaná durace včetně derivátových operací dosáhla ke konci třetího čtvrtletí tohoto 
roku 3,69 roku a dostala se do blízkosti středové hodnoty pásma 3,3 – 4,3 roku platného pro 
rok 2004. Úrokové riziko zůstává nadále nejdůležitějším tržním rizikem řízení státního dluhu. 
Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů generuje ke konci třetího 
čtvrtletí 2004 expozici vůči změně krátkodobých nominálních úrokových sazeb do 1 roku ve 
výši 29,9 % státního dluhu. Pokles této expozice pod hranici 30 % znamená splnění referenční 
hodnoty pro tento ukazatel, která byla vymezena v mimořádném Konvergenčním programu 
z května 2004. Tuto úroveň úrokového rizika lze již považovat za akceptovatelnou ve vztahu 
k hlavnímu cíli minimalizace nákladů obsluhy státního dluhu. 

Tabulka 4.6: Státní dluh z hlediska úročení 
Rok Rok Rok Rok
2001 2002 2003 09/2004

1.  Fixně úročený dlouhodobý dluh 44,8 57,1 64,7 72,2
1a.                z toho: splatný do 1 roku 4,6 7,2 7,9 3,7
2.  Variabilně úročený dlouhodobý dluh 0,7 1,1 2,4 2,8
3.  Státní pokladniční poukázky 54,1 41,4 32,6 24,9
4.  Bezúročný dluh 0,4 0,4 0,3 0,2
4a.                z toho: splatný do 1 roku 0,3 0,3 0,3 0,1
5.  Dluh s úrokovou refixací do 1 roku (1a + 2 + 3 + 4a) 59,7 50,0 43,2 31,5
6.  Po zahrnutí efektu úrokových swapů 59,7 47,0 36,8 29,9

v %

 
Zdroj: MF ČR 

Oproti konci roku 2003 došlo ke snížení efektu realizovaných korunových úrokových swapů 
na redukci úrokového rizika. Příčinou jsou zajišťovací operace emise eurobondů proti 
kurzovým dopadům, při nichž bylo takřka celé dosavadní portfolio úrokových swapů 
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realizovaných od listopadu 2002 využito k zafixování kupónu eurobondu v české měně. Bez 
efektu derivátových operací došlo během tří čtvrtletí roku 2004 ke snížení dluhu s úrokovou 
refixací do 1 roku o 11,7 procentního bodu. Z výše státního dluhu a jeho struktury z hlediska 
úročení lze odvodit, že zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod by při zohlednění 
efektu úrokových swapů v horizontu jednoho roku zvýšilo úrokové platby o cca 1,8 mld. Kč. 
Ačkoliv došlo oproti konci roku 2003 k poklesu relativní expozice vůči úrokovému riziku 
o 6,9 procentního bodu, díky růstu celkového státního dluhu se absolutně takřka nezměnila. 

Měnové riziko 

Kurzová expozice státního dluhu zůstala i na konci třetího čtvrtletí 2004 na zanedbatelné 
úrovni 0,016 %21. Emise eurobondů byla na základě dohody mezi guvernérem ČNB a 
ministrem financí plně zajištěna proti kurzovému riziku, čímž byl zároveň eliminován 
potenciální apreciační tržní dopad jednorázové konverze emisního výnosu 1,5 mld euro do 
korun. Derivátové operace přinesly transformaci 1,5 mld. euro na korunovou protihodnotu ve 
výši 48,8 mld Kč, čemuž odpovídá efektivní kurz, na kterém je zafixována jistina i kupónové 
platby eurobondu do roku 2014, v hodnotě 32,55 Kč za 1 euro. Průměrné efektivní náklady na 
zajištění kurzových dopadů činí na nediskontované bázi cca 253 mil. Kč za deset let. 

Rizikový profil portfolia státních záruk 

Z pohledu řízení tržních rizik výdajové strany státního rozpočtu není relevantní pouze 
struktura státního dluhu, ale také struktura portfolia poskytnutých státních záruk za úvěry, 
u nichž státní rozpočet hradí splátky jistiny a úrokové platby. Rizikové záruky byly již dle 
metodiky ESA95 transferovány do vládního dluhu, avšak při řízení státního dluhu nejsou 
považovány za jeho součást. V roce 2004 byly na ministerstvu financí zahájeny analytické 
práce na vyhodnocení refinanční, časové, měnové a úrokové struktury státních záruk s tím, že 
řízení rizik by mělo probíhat od roku 2005 na bázi integrovaného portfolia státního dluhu a 
poskytnutých záruk. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2004 byly předběžně analyzovány záruky 
v hodnotě cca 110 mld. Kč22. 

Tabulka 4.7: Rizikový profil státního dluhu včetně státních záruk 
Nominální 

objem
Cizoměnové 

závazky
Variabilně 
úročené 
závazky

Závazky 
splatné do 1 

roku

Průměrná 
splatnost

Modifikovaná 
durace

mld Kč % % % roky roky

Státní dluh 589,3 0,0 2,8 28,7 5,0 3,7
Analyzované státní záruky 110,4 55,7 55,0 5,2 5,0 2,5
Celkem portfolio 699,7 8,0 10,2 25,0 5,0 3,5  
Zdroj: MF ČR 

Předběžné analýzy ukázaly, že zpracované rizikové státní záruky působí pozitivně z hlediska 
refinančního rizika, protože snižují podíl krátkodobých závazků směrem ke střednědobému 
cíli a nesnižují průměrnou splatnost. Negativní vliv se projevuje naopak v riziku tržním 
vzhledem k vysokému podílu cizoměnových a variabilně úročených dluhových instrumentů 
v portfoliu státních záruk. Důležitým závěrem je, že i po integraci obou portfolií nedochází 

                                                 
21 Jedná se o USD směnky vydané na účast České republiky v EBRD. 
22 Stranou byly ponechány specifické záruky, u nichž není známa časová a objemová struktura budoucích plateb. 

Jedná se o záruku za IPB (160 mld. Kč) a záruku ve prospěch ČNB (22,5 mld. Kč). 
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k výraznějšímu vychýlení parametrů, pro která jsou stanovena kvantitativní kritéria (tj. podíl 
krátkodobého dluhu a modifikovaná durace). 

Stranou byly ponechány specifické záruky, u nichž není známa časová a objemová struktura 
budoucích plateb. Vláda věnuje zvýšenou pozornost monitorování všech fiskálních rizik 
s potenciálními dopady na veřejné finance. Dosud identifikovaná potenciální rizika shrnuje 
následující box. 

Box 4.1: Potenciální závazky a jejich možné dopady na veřejné finance 

 Státní záruky - změny oproti Konvergenčnímu programu – květen 2004  

Do vládního dluhu a deficitu byla v důsledku přehodnocení její rizikovosti promítnuta nestandardní státní 
záruka ve prospěch ČNB poskytnutá v roce 1997 v souvislosti s konsolidací a stabilizací bankovního 
sektoru. Její celkový objem činí 22,5 mld. Kč; poprvé došlo k její úhradě ve výši 0,5 mld. Kč v říjnu 2004. 
Oproti původním předpokladům by mělo dojít k realizaci záruky v plné výši. Ve srovnáni se srpnovou notifikací 
tak došlo v roce 2004 ke zhoršení deficitu vládního sektoru o 22,5 mld. Kč a zvýšení stavu vládního dluhu o 22 
mld.Kč. 

Potenciální prostor pro dodatečné zvýšení výdajů vlády z dosud poskytnutých státních záruk v dalších letech tak 
po zahrnutí této garance do deficitu a dluhu odhadujeme na 0,5 % HDP. 

 Další potenciální závazky  

V rámci pravidel privatizačního procesu bylo rozhodnuto, že stát převezme náklady spojené s odstraňováním 
dodatečně zjištěných ekologických škod na privatizovaném majetku. Jedná se o úhrady nákladů spojených s 
odstraňováním starých zátěží na životním prostředí na privatizovaném majetku způsobených činností podniků do 
doby privatizace. Náklady spojené s likvidací ekologických škod jsou na základě zákona postupně hrazeny 
z privatizačních příjmů FNM. Celková výše úhrad je vždy v průběhu roku zpřesňována a v současné době není 
možné určit jejich maximální výši ani časový horizont úhrad. ČSÚ tuto transakci dosud klasifikuje jako dotaci. 
Úhrady ekologických závazků nevstoupí do deficitu v roce, kdy FNM ocení tento závazek, ale až v okamžiku 
vzniku povinnosti FNM výše uvedené náklady uhradit. Úhrady probíhají v pravidelných splátkách z FNM 
tak, jak jsou jednotlivé projekty v průběhu roku realizovány, přičemž částka se nerovná odhadu, ale 
skutečně vynaloženým finančním prostředkům. Tím se ekologické závazky průběžně promítají do výše 
vládního deficitu. 

Vláda ČR podepsala se švédskou stranou smlouvu o pronájmu 14 letounů Grippen uzavřenou do roku 2015. 
V letech 2005 - 2015 bude pronájem hrazen formou ročních splátek, které jsou do roku 2007 součástí 
výdajových rámců. Metodologii ESA 95 jednoznačně neupravuje zacházení s operacemi týkajícími se 
klasifikace dlouhodobých kontraktů na pronájem vojenské techniky a konkrétní nařízení je v současné době 
v jednání. Z těchto důvodů nebyly dopady této transakce na vládní deficit a dluh v celkové výši 19,6 mld. Kč 
dosud zaklasifikovány v souladu  s metodologií ESA 95.  

Problematika výše uvedených potenciálních závazků bude ze strany ČSÚ diskutována s Eurostatem tak, 
aby jejich důsledky byly odpovídajícím způsobem zohledněny v dalším Konvergenčním programu.  

 Další faktory s možným vlivem na výši vládního deficitu v metodologii ESA 95 

ČR respektuje jednotnou politiku EU při řešení otázek nedobytných pohledávek jednotlivých států vůči 
vysoce zadluženým chudým zemím. Kvantifikace objemu a identifikace okamžiku dopadu řešení nedobytných 
pohledávek na výši vládního deficitu je a bude prováděna na základě rozhodnutí o konkrétních pohledávkách 
v souladu s metodologií ESA 95.  

Obdobná situace je také u deblokací nekvalitních zahraničních pohledávek ČR za některými dalšími zeměmi.  

Dopady faktorů s možným vlivem na výši deficitu v metodologii ESA 95 jsou z výše uvedených důvodů 
v současné době obtížně vyčíslitelné. 

 




