
 

5 Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje 

5.1 Příjmy vládního sektoru 

Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu 
s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou 
spotřebu, si vede inkaso daně z přidané hodnoty (DPH). Naopak nad očekáváními jsou příjmy 
z přímých daní. 

Pokračuje zvyšování podílu nepřímých daní (položka „daně z výroby a dovozu“) na HDP, 
který by se měl zvýšit z 10,9 % v roce 2007 na cca 11,2 % HDP v roce 2008. Hlavním 
faktorem je zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 % účinné od 1. 1. 2008 s dopadem 
zejména na kategorie potravin, stavebních prací pro sociální bydlení, ubytovacích služeb a 
pravidelné hromadné osobní dopravy. V případě spotřebních daní došlo od počátku roku 2008 
ke zvýšení sazby daně z tabákových výrobků a v rámci zahájení ekologické daňové reformy 
zvýšilo příjem z nepřímých daní zavedení daně z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv.  

Oproti výše uvedenému nárůstu podílu nepřímých daní na HDP bude v období let 2008 – 
2010 působit postupný pokles podílu přímých daní z důchodů na HDP z 9,3 % HDP v roce 
2007 až na očekávanou úroveň 8,1 % HDP v roce 2010. V návaznosti na zavedení jednotné 
sazby daně z příjmů fyzických osob (DPFO) ve výši 15 % a snížení sazby daně z příjmů 
právnických osob (DPPO) z 24 % na 21 % v roce 2008 dojde podle platné legislativy 
k dalšímu postupnému snížení sazby DPPO nejprve na 20 % v roce 2009 a poté až na 19 % 
v roce 2010. Pro rok 2011 se již s další redukcí daňových sazeb nepočítá a podíl běžných daní 
z důchodů meziročně vykáže mírný růst o 0,1 p.b. 

Obdobným způsobem jako běžné daně z důchodů bude klesat také podíl sociálních příspěvků 
placených ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů. Od roku 2008 byl zaveden strop pro roční 
vyměřovací základ pojistného na sociální a zdravotní pojištění ve výši čtyřnásobku průměrné 
roční mzdy v národním hospodářství. Od začátku roku 2009 potom dojde ke snížení sazeb 
pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na straně 
zaměstnanců se sníží sazby pojistného celkem o 1,5 p.b. a na straně zaměstnavatelů bude 
v souladu s již dříve schváleným novým zákonem o nemocenském pojištění sazba snížena 
o 1,0 p.b10. Snížení sociálních příspěvků na straně zaměstnanců nahrazuje původně plánovaný 
pokles DPFO. U DPFO se plánuje zachování sazby ve výši 15 %, ačkoliv bylo v roce 2007 
schváleno její snížení na 12,5 %. Další protiváhu uvedeného poklesu ve vládních příjmech 
z titulu redukce nemocenského pojistného bude na výdajové straně představovat pozitivní 
působení povinnosti úhrady nemocenských dávek během prvních 14 dní nemoci zaměstnanců 
ze strany zaměstnavatelů, která vstoupí v platnost rovněž od 1. 1. 2009 v rámci nového 
zákona o nemocenském pojištění (blíže viz loňská aktualizace KP). Od roku 2010 je podle 
tohoto zákona plánován další pokles sazby pojistného placeného ze strany zaměstnavatelů 
o 0,9 p.b. 

V celkovém důsledku je možné očekávat pokles podílu sociálních příspěvků na HDP ze 
16,3 % v roce 2007 až na přibližně 15,2 % v roce 2010. 

                                                 
10 Dopady nového zákona o nemocenském pojištění byly popsány, kvantifikovány a zahrnuty do výhledu 
v minulé aktualizaci KP, a proto již nejsou obsaženy v boxech a tabulkách této kapitoly. 
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Položka důchodů z vlastnictví vykazuje po roce 2008 pokles z důvodu nepředpokládaného 
opakování letošních rekordních dividend. V rámci kategorie „ostatní“ lze vysledovat postupný 
náběh dotačních příjmů z rozpočtu EU.  

Úhrnná daňová kvóta vykazuje v čase trvalý pokles. Z hodnoty 36,6 % resp. 35,7 % HDP pro 
roky 2007 a 2008 postupně do roku 2011 klesne až na hodnotu okolo 33,7 % HDP 
(viz Tabulka 5.1). 

Tabulka 5.1: Příjmy vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

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

P říjmové položky

Daňové příjmy 20,2 19,5 19,4 18,9 18,6
Daně z výroby a z dovozu D.2 10,9 11,2 11,1 10,8 10,4
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné D.5 9,3 8,3 8,3 8,1 8,2
Kapitálové daně D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální příspěvky D.61 16,3 16,2 15,7 15,3 15,1
Důchod z vlastnictví D.4 0,8 1,0 0,8 0,7 0,5
Ostatní 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8
Celkové příjmy TR 41,7 41,0 40,6 39,6 39,0
p.m.: Daňová kvóta 36,6 35,7 35,1 34,2 33,7

v % HDP kód ESA

 
(1) Predikce 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2007), MF ČR  

Box 5.1: Změny ve zdanění 

Daň z příjmu právnických osob 

V roce 2008 došlo ke zrušení omezení uznatelnosti finančních nákladů, které bylo zavedeno reformou z roku 
2007. Dále došlo k dalšímu zúžení základu DPPO prostřednictvím osvobození tzv. manipulačních poplatků 
inkasovaných společnostmi provozujícími kurzové sázky. Dopady na DPPO těchto opatření budou v roce 2008 
cca -2 mld. Kč, v následujících letech se očekává dopad -2,2 mld. Kč.  

Daň z příjmu fyzických osob 

Vláda se rozhodla opustit původní záměr snížit sazbu z 15 % na 12,5 % od 1. 1. 2009. Sazba bude ponechána na 
úrovni 15 %. Pozitivní dopad na příjmy vládního sektoru oproti původnímu výhledu se odhaduje na 10 mld. Kč 
ročně. 

Snížení sazeb sociálního pojistného 

V reakci na zachování sazby DPFO bude od roku 2009 snížena sazba sociálního pojištění o 1,5 p.b. 
u zaměstnanců. Jedná se o vynulování sazby pojistného zaměstnance na nemocenské pojištění a na příspěvek na 
státní politiku zaměstnanosti. Dojde tak ke snížení celkové sazby pojistného na důchodové pojištění, 
nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 33 % na 31,5 %. U osob samostatně 
výdělečně činných bude sazba snížena o 0,4 p.b. Toto opatření snižuje vládní příjmy cca o 18,4 mld. Kč v roce 
2009, dále pak o 19,1 mld. Kč v roce 2010 a konečně o 20,3 mld. Kč v roce 2011. 
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Dopady aktivních opatření daňové politiky jsou shrnuty v tabulce 5.2. 

Tabulka 5.2: Dopady příjmových opatření1 
Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011

Ponechání sazby DPFO na úrovni 15 % proti plánovanému 
snížení sazby na 12,5 % - 10,0 10,0 10,0

Úprava základu DPPO -2,2 -2,4 -2,4 -2,4
Snížení sazby sociálního pojištění o 1,5 p.b. v části pojistného 
hrazeného zaměstnancem - -18,4 -19,1 -20,3

Celkem dopad na příjmy -2,2 -10,8 -11,5 -12,7
Celkem dopad na příjmy (v % HDP) -0,1 -0,3 -0,3 -0,3

mld. Kč

 
1) Dopady v kapitole 5 jsou vyjádřeny ve srovnání s autonomním scénářem, tzn. kumulativně.  

Zdroj: MF ČR 

5.2 Výdaje vládního sektoru 

Vlivem úsporných opatření v oblasti sociálních výdajů a umírněného zvyšování vládní 
spotřeby dochází k poklesu podílu celkových výdajů vládních institucí na HDP. Tento podíl 
vykazuje od roku 2004 trvale klesající trend a z hodnoty 42,6 % v roce 2007 by měl postupně 
dále klesat až na hodnotu 40,2 % HDP v roce 2011. 

Sociální transfery jako klíčová položka mandatorních výdajů vládního sektoru zaznamenají 
meziroční pokles z 18,2 % HDP v roce 2007 na přibližně 17,8 % HDP v roce 2008, a to 
zejména z titulu poklesu vyplacených peněžních sociálních dávek. 

Podíl výdajů na úrokové platby by měl začít vykazovat rovněž klesající trend z důvodu 
předpokládaného mírného poklesu úrokových sazeb a klesajícího podílu dluhu na HDP.  

Tvorba hrubého fixního kapitálu vykazuje vzrůstající tendenci, na které se podepisuje 
zejména postupný náběh peněžních prostředků čerpaných z rozpočtu EU. Ve srovnání 
s vývojem předpokládaným pro období 2008 – 2011 byl v roce 2007 růst tvorby hrubého 
fixního kapitálu velmi nízký a znamenal nepříznivý posun ve struktuře výdajů vládního 
sektoru, zejména směrem k sociálním výdajům. Snaha o obrácení této negativní tendence 
v roce 2008 formou úsporných opatření v sociální oblasti, detailněji popsaných v předešlé 
aktualizaci KP, by měla vést k návratu sociálních transferů zpět na nižší úroveň. Tím bude 
vytvořen v rámci schválených výdajových limitů dostatečný prostor pro cílené prorůstové 
investiční směřování výdajů vládního sektoru. Akcelerace investiční aktivity je nicméně 
kriticky závislá na realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU, které vážou velký 
objem domácích zdrojů určených na národní financování a předfinancování. 
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Tabulka 5.3: Výdaje vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

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

Výdajové položky

Náhrady zaměstnancům D.1 7,6 7,3 7,1 6,9 6,8
Mezispotřeba P.2 6,2 6,0 5,6 5,1 4,8
Sociální transfery 18,2 17,8 17,9 17,5 17,0

Naturální sociální dávky poskytované tržními výrobci
D.6311, 
D.63121, 
D.63131

5,3 5,3 5,4 5,4 5,3

Sociální dávky jiné než naturální D.62 12,9 12,4 12,4 12,1 11,8
Úroky EDP D.41 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1
Dotace D.3 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 4,7 4,8 5,2 5,3 5,4
Ostatní 3,0 3,2 3,4 3,4 3,5
Celkové výdaje TE 42,6 42,2 42,2 41,1 40,2
p.m.: Spotřeba vlády (nominální) P.3 20,4 19,8 19,4 18,6 17,8

v % HDP kód ESA

 
(1) Predikce 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2007), MF ČR 

Box 5.2: Změny v sociálních výdajích 

Mimořádná valorizace penzí 

V dubnu 2008 byla schválena novela zákona o důchodovém pojištění, která nově stanovuje povinnost vlády 
valorizovat důchody, pokud růst cen dosáhne hranice 5 % (dříve činila zákonná hranice 10 %). Od 1. 8. 2008 
byla z tohoto důvodu provedena mimořádná valorizace důchodů s jednorázovým zvýšením vládních výdajů 
o 6,7 mld. Kč v roce 2008. 

Vyplácení dávek nemocenského pojištění 

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu bylo zrušeno ustanovení o neplacení nemocenských dávek první tři dny 
pracovní neschopnosti  (tzv. karenční doba, blíže viz loňská aktualizace KP). Proto se v období od 1. 6. 2008 do 
31. 8. 2008 dávky znovu vyplácely i v prvních 3 dnech ve výši 60 % vyměřovacího základu. Od 1. 9. 2008  do 
31. 12. 2008 se podle nové úpravy, přijaté ve zkráceném legislativním procesu, platí nemocenská v těchto dnech 
ve výši 25 % vyměřovacího základu. Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění (jeho 
parametry viz loňský KP). Oproti původním předpokladům znamenal tento vývoj negativní dopad na veřejné 
výdaje ve výši 1,2 mld. Kč v roce 2008. 

Změny v úhradách z veřejného zdravotního pojištění  

Výdaje z veřejného zdravotního pojištění budou ovlivněny z titulu zvýšení financování záchranné služby 
(posílení role jejich financování ze zdravotního pojištění), zařazením očkovacích látek do úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění (převod kompetencí ze státu) a naopak vyjmutím závodní preventivní péče z financování 
z veřejného  zdravotního pojištění (převod povinnosti na zaměstnavatele) a financováním ohledání těl zemřelých 
mimo zdravotnická zařízení (převod povinnosti úhrady na kraje). Pozitivní dopad na vládní výdaje se odhaduje 
na cca 160 mil. Kč. Jedná se o očekávané změny z novel zákonů, které mají vstoupit v platnost v roce 2009.  
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Tabulka 5.4: Dopady výdajových opatření1 
Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011

Snížení inflační hranice pro mimořádou valorizaci důchodů (mimořádná 
valorizace k 1. 8. 2008) 6,7 - - -

Parametrické změny v průběžném důchodovém pojištění - - -0,4 -0,8
Úprava nemocenských dávek v návaznosti na rozhodnutí Ústavního 
soudu (vliv 1. 9. - 31. 12. 2008) 1,2 - - -

Ostaní úpravy v sociálních výda jích 0,1 -0,3 -0,3 -0,3
Změny v oblasti veřejného zdravotního pojištění - -0,2 -0,2 -0,2
Celkem dopad na výdaje 8,0 -0,5 -0,9 -1,3
Celkem dopad na výdaje (v % HDP) 0,2 0,0 0,0 0,0

mld. Kč

 
1) Dopady v kapitole 5 jsou vyjádřeny ve srovnání s autonomním scénářem, tzn. kumulativně.  

Zdroj: MF ČR 

V Tabulce 5.5 jsou zachyceny podíly jednotlivých typů vládních výdajů na HDP.  

Tabulka 5.5: Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí 
Rok Rok Rok Rok Rok
2002 2003 2004 2005 2006

1. Všeobecné veřejné služby 1 5,0 5,2 5,0 5,5 5,0
2. Obrana 2 1,6 1,9 1,4 1,6 1,2
3. Veřejný pořádek a bezpečnost 3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
4. Ekonomické záležitosti 4 8,6 8,4 7,5 7,0 7,0
5. Ochrana životního prostředí 5 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2
6. Bydlení a společenská infrastruktura 6 0,7 1,3 1,0 1,4 1,2
7. Zdraví 7 6,3 6,4 7,4 7,2 7,2
8. Rekreace, kultura a náboženství 8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3
9. Vzdělávání 9 5,2 5,2 4,8 4,8 5,0
10. Sociální věci 10 14,5 14,3 13,6 12,8 12,6
Výdaje celkem TE 46,3 47,3 45,1 44,9 43,8

Kód ESAv % HDP 

 
Poznámka: Celkové výdaje neodpovídají přesně aktuální verzi ročních národních účtů. Důvodem je odlišná 

periodicita zveřejňování hlavních agregátů ročních národních účtů (pololetně v dubnu a říjnu) a výdajů sektoru 
vládních institucí podle funkcí (jednou ročně v prosinci). 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 5.1 zachycuje strukturu výdajů vládního sektoru institucí podle funkcí (COFOG), patrný 
je pokles podílu v položkách ekonomické záležitostí a obrana. Opačný trend, tj. zvyšování 
podílu na celkových veřejných výdajích, naopak zaznamenala položka zdraví.  

Graf 5.1: Vládní výdaje podle funkcí 
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