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3 Hospodaření vládního sektoru – deficit a 
dluh 

3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle 

Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do 
hospodaření vládního sektoru ve střednědobém horizontu, jsou snižování vládního deficitu 
směrem ke střednědobému rozpočtovému cíli, snížení dynamiky celkových vládních výdajů, 
omezení podílu mandatorních výdajů a pozvolné snižování daňového zatížení. 

Ve srovnání s poslední aktualizací KP vláda stanovila ambicióznější fiskální cíle pro saldo 
vládního sektoru ve výši 3,0 % HDP v roce 2008, 2,6 % v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010. 
Současně byly schváleny přísnější výdajové stropy státního rozpočtu a státních fondů, které 
by měly dosažení stanovených cílů zajistit. 

Na výdajové straně vláda přistoupila k rozsáhlým rozpočtovým úsporám v oblasti 
mandatorních sociálních výdajů a mezd a platů. Naproti tomu byly částečně posíleny výdaje 
zejména investičního charakteru. Dochází tím ke snížení objemu střednědobých výdajových 
stropů v rozsahu 0,4 % HDP v roce 2008 a 0,9 % HDP v roce 2009. 

Omezení dynamiky vládních výdajů umožní pokračovat v pozvolném snižování daňového 
zatížení zejména v oblasti zdanění práce a právnických osob. Redukce přímého zdanění bude 
v roce 2008 více než plně a v následujících letech částečně kompenzována zvýšením daně 
z přidané hodnoty, spotřebních daní a zavedením ekologických daní. 

Stabilizační rozpočtová opatření, která byla přijata v rámci první fáze plánovaných 
strukturálních reforem, by měla zajistit udržitelné odstranění nadměrného schodku nejpozději 
v roce 2008. 

Současné nastavení fiskální politiky nezajišťuje dosažení střednědobého rozpočtového cíle do 
roku 2012. Dodržení tohoto termínu bude vyžadovat přijetí dodatečných rozpočtových 
opatření. Druhá fáze reforem, která by měla řešit rovněž dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí, bude předmětem politické diskuse v roce 2008. 

3.2 Současný vývoj veřejných financí 

Sektor vládních institucí vykazuje deficitní hospodaření. V letech 2004 až 2006 nicméně 
dosahoval lepších výsledků, než bylo původně plánováno. Tato skutečnost byla na jedné 
straně výsledkem vyšších než očekávaných příjmů vlivem částečně cyklického a částečně 
strukturálního zvýšení výběru daní. Na druhé straně působila směrem ke snížení salda nižší 
úroveň výdajů v důsledku nově zavedené možnosti převádět neomezený objem neutracených 
rozpočtových prostředků do příštích let. V průběhu uvedených třech let byly tímto způsobem 
převedeny do rezervních fondů prostředky v celkové výši 2,1 % HDP. 
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Tabulka 3.1: Saldo sektoru vládních institucí podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1)

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

Vládní instituce S.13 -6,8 -6,6 -3,0 -3,5 -2,9 -3,4
Ústřední vládní instituce S.1311 -6,1 -6,0 -2,7 -3,5 -2,8 -3,5
Místní vládní instituce S.1313 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 -0,5 -0,2
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,4 0,3

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2007) 

Zdroj: ČSÚ, MF ČR (2007) 

Hospodaření vládního sektoru v roce 2007 je zatíženo vysokým nárůstem sociálních výdajů 
v důsledku změn sociálních zákonů schválených před parlamentními volbami v roce 2006. 
Tyto změny přispívají ke zvýšení deficitu v roce 2007 v rozsahu okolo 1,0 p.b. HDP. 

Saldo vládního sektoru dosáhne hodnoty okolo -3,4 % HDP, což je výsledek o 0,6 p.b. lepší, 
než bylo odhadováno v loňské aktualizaci KP. Změna odhadu je způsobena především 
vyššími než očekávanými příjmy z daní a sociálních příspěvků v důsledku pokračujícího 
ekonomického vzestupu. Původní fiskální cíl ve výši -3,3 % HDP se ovšem pravděpodobně 
nepodaří splnit. 

Rizikem pro výsledek hospodaření v roce 2007 je možnost zvýšeného zapojení prostředků 
z rezervních fondů. Vzhledem ke zpřísňování podmínek pro nakládání s těmito prostředky 
(blíže viz Kapitola 7) mají rozpočtové kapitoly zvýšenou motivaci k jejich užití, a tím ke 
zvýšení vládních výdajů. 

3.3 Střednědobý fiskální výhled 

Rozpočet na rok 2008 

Státní rozpočet na rok 2008 je sestaven tak, aby zajistil snížení deficitu sektoru vládních 
institucí pod hranici 3 % HDP. Plánovaný deficit v národní metodice fiskálního cílení činí 
2,5 % HDP. Vzhledem k tomu, že očekávaný deficit v metodice ESA 95 by měl podle 
současných odhadů překročit národní fiskální cíl maximálně o 0,4 p.b., je vytvořena rezerva 
pro odstranění nadměrného schodku již v roce 2008.  

Saldo vládního sektoru v roce 2008 je odhadováno na úrovni -2,9 % HDP, tedy o 0,1 p.b. 
lepší, než činí stanovený fiskální cíl. Bilance rizik je přitom vychýlena směrem k nižšímu 
deficitu. Predikci daňových příjmů je na základě posledních informací o daňovém inkasu a 
makroekonomickém vývoji možné hodnotit jako konzervativní. Ve srovnání s dosavadním 
hospodařením je poměrně konzervativně nastaven rovněž předpoklad o saldu institucí 
ústřední vlády, na které se nevztahuje institut výdajových rámců, a zdravotních pojišťoven. 
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Tabulka 3.2: Saldo sektoru vládních institucí podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

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

Vládní instituce S.13 -2,9 -3,4 -2,9 -2,6 -2,3
Ústřední vládní instituce S.1311 -2,8 -3,5 -2,9 -2,5 -2,2
Místní vládní instituce S.1313 -0,5 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2007) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: ČSÚ (2006), MF ČR 

Výhled na roky 2009 a 2010 

Rozpočtový výhled počítá v letech 2009 a 2010 s dalším postupným snižováním vládního 
deficitu. Tempo fiskální konsolidace přibližně odpovídá záměrům prezentovaným v loňské 
aktualizaci KP. Rozpočtová opatření přijatá v průběhu posledního roku se soustředila 
především na návrat k původní trajektorii a odstranění nadměrného schodku v původně 
plánovaném termínu roku 2008. Největší fiskální úsilí je proto soustředěno do roku 2008.  

Pomalejší pokles deficitu v následujících letech je dán tím, že očekávaný souhrnný pozitivní 
dopad reformních opatření v oblasti sociálních dávek a daní se v čase postupně snižuje. 
Pokles deficitu v letech 2009 a 2010 je tak zajišťován prostřednictvím úspor v ostatních 
výdajích, zejména na obranu a mzdy a platy. Urychlení tempa snižování deficitu je 
podmíněno pokračováním v zahájených reformních krocích i v příštích letech. 

3.4 Strukturální saldo a charakter fiskální politiky 

Česká ekonomika se podle současných odhadů nachází na vrcholu hospodářského cyklu. 
V letech 2008 – 2010 se bude skutečný HDP přibližovat svému potenciálu v důsledku 
zpomalení růstu reálného HDP pod úroveň potenciálního růstu. To se projeví postupným 
uzavíráním kladné produkční mezery a zmenšením cyklické složky salda vládního sektoru. 

Fiskální úsilí v podobě meziroční změny strukturálního salda je nejvyšší v roce 2008, kdy 
dosahuje hodnoty 0,6 p.b. HDP. V letech 2009 a 2010 dosahuje odhad fiskálního úsilí 0,4 p.b. 
HDP. Pro splnění požadavku minimálního fiskálního úsilí v těchto dvou letech bude nutné 
přijmout dodatečná opatření k urychlení poklesu deficitu v rozsahu minimálně 0,1 % HDP 
v každém roce. 
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Tabulka 3.3: Strukturální saldo (a) 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

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

v % HDP kód ESA

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

3.5 Vývoj vládního dluhu 

Výhled vývoje vládního dluhu se v porovnání s loňskou aktualizací KP zlepšil vlivem nižšího 
než očekávaného deficitu v roce 2006 a v důsledku snížení očekávané potřeby financování 
deficitů v letech 2007 až 2010. 

Tabulka 3.4: Vládní dluh podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

Hrubý dluh podle subsektorů

Vládní instituce S.13 30,1 30,4 30,3 30,2 30,0
Ústřední vládní instituce S.1311 27,6 27,8 27,9 27,9 27,7
Místní vládní instituce S.1313 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2007) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: ČSÚ (2006), MF ČR 

Vzhledem k poměrně rychlému ekonomickému růstu by se měl vládní deficit v horizontu 
výhledu přiblížit k úrovni stabilizující podíl dluhu na HDP. 

Vládní dluh se zvyšuje pomaleji, než by odpovídalo prosté kumulaci deficitů. Kromě 
dluhových instrumentů jsou deficity financovány prodejem finančních aktiv, především 
v rámci privatizace. Deficitní hospodaření se tak promítá částečně do nárůstu dluhových pasiv 
vládního sektoru a v určité míře také do snižování objemu finančních aktiv bez vlivu na dluh. 
Využití dosud neutracených finančních prostředků získaných privatizací pro vládní výdaje 
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bude působit proti růstu vládního dluhu i v následujících letech (viz záporná hodnota položky 
čistá akumulace finančních aktiv). 

Tabulka 3.5: Vývoj vládního dluhu a související ukazatele 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

Úroveň hrubého dluhu 30,1 30,4 30,3 30,2 30,0
Změna podílu hrubého dluhu -0,1 0,2 0,0 -0,1 -0,2

Příspěvky ke změně hrubého dluhu

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

v % HDP

 
(1) Notifikace (říjen 2007) 
(2) Výhled  
(3) Privatizace samotná nemá vliv na výši dluhu. Privatizační příjmy jsou ovšem jedním z potenciálních zdrojů 

nedluhového financování deficitu. 
 
Zdroj: MF ČR 

Ve výhledu se neuvažuje s žádnými dosud neschválenými privatizačními akcemi. V případě 
uskutečnění některých plánovaných privatizačních projektů a využití privatizačních příjmů 
pro financování vládních výdajů se bude vládní dluh proti výhledu zvyšovat pomaleji. 

3.6 Rozpočtové dopady významných reforem 

Fiskální výhled na období let 2008 až 2010 je ovlivněn přijatým souhrnem reformních 
opatření. Záměry provést tyto kroky byly prezentovány v loňské aktualizaci KP. Podstatnou 
část těchto opatření se podařilo v roce 2007 promítnout do legislativních změn a následně do 
státního rozpočtu na rok 2008 a jeho střednědobého výhledu. 

Část opatření je motivována fiskálními důvody, zejména nutností snižovat vládní deficit. Část 
opatření je vedena snahou naplňovat priority Národního programu reforem, především 
podporovat ekonomickou výkonnost a zlepšovat fungování trhu práce. Tabulka 3.6 shrnuje 
dopady všech aktivních rozpočtových opatření. Na jedné straně se jedná o fiskálně 
motivované výdajové úspory v oblasti sociálních dávek8 a mezd a platů. Na straně druhé jde 
o posílení výdajů, jejichž cílem je pozitivně působit na ekonomický růst a zaměstnanost. 

                                                 
8 Úpravy sociálního systému nejsou vedeny pouze potřebou dosáhnout rozpočtových úspor, ale rovněž snahou 
zvýšit motivaci k ekonomické aktivitě a snížit distorzní vliv systému na rozhodování ekonomických subjektů. 
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Tabulka 3.6: Bilance dopadů rozpočtových opatření 
Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010

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

Autonomní scénář
Vládní saldo - podzim 2006 (loňská aktualizace KP) -4,0 -3,5 -3,2 .  
   Meziroční změna autonomního scénáře 0,6 0,3 0,5 .  
Vládní saldo - podzim 2007 (současná aktualizace KP) -3,4 -3,2 -2,7 -2,4

Dopady rozpočtových opatření
Příjmy celkem -  0,2 -0,4 -0,8
   Daně -  0,2 -0,4 -0,6
   Sociální příspěvky -  0,0 0,0 -0,1
Výdaje celkem -  -0,2 -0,5 -0,9
   Sociální transfery -  -0,8 -0,8 -0,9
   Náhrady zaměstnancům -  -0,1 -0,2 -0,3
   Ostatní výdajové škrty a úspory -  0,0 -0,1 -0,4
   Zvýšení investic do infrastuktury -  0,3 0,2 0,3
   Ostatní výdajová opatření -  0,4 0,3 0,4
Saldo vládního sektoru -  0,3 0,1 0,1

Fiskální cíle
Saldo vládního sektoru -3,4 -2,9 -2,6 -2,3

v % HDP

 
(1) Notifikace (říjen 2007) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: MF ČR 

Snížení deficitu v autonomním scénáři mezi loňskou a současnou aktualizací KP se odvíjí od 
příznivějších předpokladů o makroekonomickém vývoji, které se promítají do vyšších 
odhadovaných příjmů z daní a sociálních příspěvků. 

Fiskálně motivované výdajové úspory přispějí ke snížení salda vládního sektoru o 0,9 p.b. 
HDP v roce 2008, o 1,1 p.b. HDP v roce 2009 a o 1,6 p.b. v roce 2010. Tato úspora je využita 
částečně k postupnému snižování daňového zatížení práce a právnických osob a částečně 
k posílení výdajových priorit. 

Dodatečné příjmy v důsledku lepšího než původně očekávaného makroekonomického vývoje 
jsou použity plně ke snížení deficitu. Současně dochází k restrukturalizaci výdajové strany od 
mandatorních k nenárokovým výdajům a příjmové strany od přímého k nepřímému zdanění 
(podrobnější popis jednotlivých opatření viz Kapitola 5). 

 


