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6 Kvalita veřejných financí – vývoj příjmů a 
výdajů 

6.1 Vládní strategie 

Vláda ČR zahájila v roce 2003 reformu veřejných financí zaměřenou na fiskální konsolidaci 
a odstranění deficitních tendencí veřejných rozpočtů, zvýšení flexibility fiskální politiky a 
posílení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.  

Reformní opatření spolu s příznivým ekonomickým vývojem a částečnými úsporami ve 
výdajích přispěly k pozitivním výsledkům hospodaření vládního sektoru, snížení podílu jeho 
deficitu na HDP z 6,8 % v roce 2002 na 3,5 % v roce 2006 a k zastavení nárůstu podílu 
vládního dluhu.  

Přes silný růst hrubého domácího produktu a splnění fiskálního cíle stanoveného v KP pro rok 
2005 však dochází k meziročnímu zhoršení výhledu vládního sektoru. Toto zhoršení jde na 
vrub zejména zrychlenému růstu výdajů převážně mandatorního charakteru směřujících do 
sociální oblasti. Přes postupné odeznívání nákladů spojených s transformací a očekávané 
pokračování robustního růstu HDP na úrovni okolo 4,8 % se proto fiskální cíl z minulého KP 
pro roky 2007 – 2008 pravděpodobně nepodaří dodržet. 

Ve výhledu pro roky 2008 a 2009, který je součástí státního rozpočtu na rok 2007, se vládní 
sektor nicméně opětovně vrací k poklesu podílu deficitu na HDP. Klíčovou prioritou tak 
nadále zůstává postupné snižování deficitu vládního sektoru pod hranici 3 % HDP, ukončení 
stávající procedury nadměrného schodku a následně dosažení střednědobého rozpočtového 
cíle pro deficit ve výši 1 % HDP. K obnovení procesu fiskální konsolidace bude vedle 
pokračujícího růstu HDP nutné provést také úsporná opatření na výdajové straně mj. 
vzhledem ke skutečnosti, že na příjmové straně bude po odeznění daňových opatření z let 
2004 – 2006 daňová kvóta vykazovat tendenci k samovolnému poklesu.  

Hlavní body střednědobé fiskální strategie vlády jsou obsaženy ve Strategii hospodářského 
růstu a Národním programu reforem z roku 2005. Jedná se o dodržování principů fiskálního 
cílení a posilování střednědobých výdajových rámců, restrukturalizaci výdajové strany 
veřejných rozpočtů, pokračování v restrukturalizaci daňového břemene, předcházení vzniku 
nepřímého zadlužování formou mimorozpočtových fiskálních rizik a prioritizaci strategických 
rozhodnutí pro stabilizaci důchodového systému a systému financování zdravotní péče.  

6.2 Veřejné výdaje 

Vláda si v rámci reformy veřejných financí vytyčila za cíl restrukturalizovat výdajovou stranu 
veřejných rozpočtů za účelem rozšíření manévrovacího prostoru pro výkon fiskální politiky, 
zvýšení výdajů na programy s pozitivními růstovými efekty (infrastruktura, vzdělání, výzkum, 
vývoj a inovace) a zajištění dostatečných zdrojů pro spolufinancování projektů 
podporovaných z fondů EU.  
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Realizace těchto priorit je podmíněna především snížením podílu mandatorních výdajů na 
výdajích veřejných rozpočtů a současně zvýšením efektivnosti vynakládaných prostředků. 
Jedním z hlavních nástrojů zlepšení kvality veřejných výdajů bude zavedení programového 
rozpočtování (blíže viz Kapitola 8.1).  

Tabulka 6.1: Výdaje vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

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

Výdajové položky

Výdaje na kolektivní spotřebu P.32 11,2 10,9 10,6 10,3 10,1
Celkové sociální transfery D.62+D.63 22,7 22,6 23,0 23,0 22,7
Naturální sociální transfery D.63 11,2 11,0 10,9 10,9 10,7
Sociální dávky jiné než naturální D.62 11,5 11,6 12,1 12,1 12,0
Úroky EDP D.41 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5
Dotace D.3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7
Hrubá tvorba fixního kapitálu P.51 5,0 5,1 5,2 5,6 5,7
Ostatní 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7
Celkové výdaje TE 44,0 43,4 43,9 43,9 43,4
p.m. : Náhrady zaměstnancům D.1 8,0 7,7 7,6 7,4 7,2

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Výhled 

Zdroj: MF ČR (rok 2005 propočet MF ze zdrojů ČSÚ) 

Koncem roku 2005 a počátkem roku 2006 byla přijata řada nových zákonů mířících do oblasti 
sociálních mandatorních výdajů, které představují největší část státního rozpočtu. Tato 
opatření navazují na dříve přijaté kroky, jako je pozastavení valorizace nemocenských dávek, 
možnost souběhu výdělků a pobírání rodičovského příspěvku nebo nárok na sociální dávky 
podmíněný povinností přijmout osm hodin veřejně prospěšných prací měsíčně. Na rozdíl od 
nich ale zatěžují rozpočet dodatečnými mandatorními výdaji. Nepříznivé fiskální efekty 
spojené s těmito legislativními změnami brzdí restrukturalizaci výdajové strany. Očekávaný 
negativní dopad těchto opatření na saldo vládního sektoru převyšuje v jednotlivých letech 
výhledu 1 % HDP. Souhrn těchto opatření a vyčíslení jejich předpokládaných dopadů jsou 
uvedeny v Boxu 6.1 a Tabulce 6.2. 

Opatření, která by významněji snižovala podíl mandatorních výdajů na hrubém domácím 
produktu, se dosud v plné míře nepodařilo prosadit. K vytvoření dodatečného prostoru pro 
další výdajové priority bude proto v příštích letech nutné zvyšovat sociální mandatorní výdaje 
tempem nižším než je tempo růstu nominálního HDP. 

V rámci výdajů na podporu výzkumu a vývoje jako prioritní oblasti Národního programu 
reforem počítá státní rozpočet na rok 2007 s celkovou částkou 25,1 mld. Kč. Podíl těchto 
výdajů na nominálním hrubém domácím produktu tak v roce 2007 dosáhne 0,7 % a vykáže 
meziroční nárůst v absolutním vyjádření o 6,9 mld. Kč, resp. 37,9 %. 
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Box 6.1: Změny v sociálním zabezpečení 

Výdaje na nemocenské pojištění 
Nový zákon o nemocenském pojištění zavádí povinnost zaměstnavatele vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy po 
dobu prvních 14 dní pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2008. Platné 
znění navrhuje pro rok 2008 50% refundaci této finanční povinnosti zaměstnavatelům ze státního rozpočtu. 
Současně by mělo dojít k postupnému snižování sazby pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele 
ze současných 3,3 %  v roce 2007 na 2,3 % v roce 2008 a na cílovou sazbu 1,4 % v roce 2009. V roce 2007 tak 
nadále platí starý systém, v roce 2008 dojde k poklesu výdajů o 2,9 mld. Kč a o 8,4 mld. Kč v roce 2009. Z 
důvodu poklesu příjmů z pojistného však celkový dopad na státní rozpočet bude v těchto letech negativní (7,6 
mld.Kč v roce 2008 a 12,1 mld. Kč v roce 2009). 

Dávky státní sociální podpory 
Změny v dávkách státní sociální podpory zahrnují zvýšení rodičovského příspěvku a porodného, příspěvku na 
bydlení, odměny pěstouna a zavedení nové dávky na školní pomůcky pro děti nastupující do 1. třídy základních 
škol. Dopad tohoto zvýšení činí 19,5 mld. Kč na rok 2007, z čehož se 15,2 mld. Kč týká zvýšení rodičovského 
příspěvku. V roce 2008 se čeká dopad nárůstu výdajů ve výši 23,4 mld. Kč a v roce 2009 ve výši 26,2 mld. Kč. 

Zavedení pomoci ve hmotné nouzi a zrušení některých dávek sociální péče 
Zavádí se nový systém dávek pomoci ve hmotné nouzi, který nahrazuje zrušené dávky sociální potřebnosti. 
Dávky sociální péče, jejichž nárok je podmíněn zdravotním postižením osob zůstává zachován. Tato legislativní 
změna by se měla ve státním rozpočtu projevit v roce 2007 jako mírně pozitivní (snížení výdajů o 0,1 mld. Kč), 
v dalších letech však jako negativní (2008 zvýšení výdajů o 1,7 mld. Kč, 2009 o 3,4 mld. Kč). 

Zákon o sociálních službách 
V důsledku přijetí zákona o sociálních službách se s účinností od 1. 1. 2007 výrazně mění struktura i povaha 
výdajů státního rozpočtu na činnosti financované nebo podporované z titulu tohoto zákona. Zavádí se tzv. 
příspěvek na péči, který nahradí dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost a postupně v tříletém období i 
příspěvek při péči o osobu blízkou a z větší části i dotace do nákladů poskytovatelům sociálních služeb. Čistý 
dopad tohoto zákona na státní rozpočet v části mandatorních výdajů na rok 2007 se odhaduje na 6,3 mld. Kč, 
dále pak na 5,4 mld. Kč v roce 2008 a 4,4 mld. Kč na rok 2009.  

Platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění za nevýdělečně činné osoby 
Vyměřovacím základem je 25 % průměrné měsíční  mzdy stanovené jako součin všeobecného vyměřovacího 
základu a přepočítávacího koeficientu pro účely důchodového pojištění, které se každoročně stanovují nařízením 
vlády. Pro rok 2007 činí platba státu 680 Kč na osobu a měsíc. V roce 2007 se počítá s nárůstem plateb o 9,7 
mld. Kč, v roce 2008 má jít o nárůst o 10,6 mld. Kč a v roce 2009 o 11 mld. Kč. 

Novela zákona o důchodovém pojištění 
Do systému důchodového pojištění byla novelou zákona o důchodovém pojištění zapracována úprava vdovských 
důchodů (s účinností od 1. 7. 2006) a důchodů zaměstnanců v hornictví. Celkový dopad této úpravy se odhaduje 
na 0,6 mld. Kč v roce 2007, v dalších letech na 0,5 mld. Kč. 
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Tabulka 6.2: Dopady schválených sociálních zákonů 
Rok Rok Rok
2007 2008 2009

Nový zákon o nemocenském pojištění 0,0 -11,9 -22,7
Nový zákon o úrazovém sociálním pojištění (pojistné) 0,0 5,9 5,2
Celkový vliv na sociální příjmy 0,0 -6,0 -17,5

Nový zákon o nemocenském pojištění 0,0 -2,6 -7,3
Dávky státní sociální podpory 19,5 23,4 26,2
Dávky pomoci ve hmotné nouzi 12,0 13,7 15,6
Zrušení dávek podmíněných sociální potřebností -12,1 -12,0 -12,2
Nový zákon o sociálních službách 8,8 9,3 9,7
Zrušení dávky "zvýšení důchodu pro bezmocnost" a příspěvku  při péči o osobu 
blízkou -2,5 -3,9 -5,3
Nový zákon o úrazovém sociálním pojištění 0,0 4,0 4,2
Změna vyměřovacího základu pro platbu státu do systému veřejného zdravotního 
pojištění 9,7 10,6 11,0
Novela zákona o důchodovém pojištění 0,6 0,5 0,5
Zvýšení zvláštních dávek bezpečnostních sborů 0,2 0,3 0,3
Celkový vliv na sociální výdaje 36,2 43,3 42,7

Celkový vliv na saldo -36,2 -49,3 -60,2
Celkový vliv na saldo (v % HDP) -1,1 -1,3 -1,5

v mld. Kč

Dopad na mandatorní výdaje

Dopad na příjmy

Dopad na saldo

 
Zdroj: MF ČR 

6.3 Veřejné příjmy 

Celkové příjmy vládního sektoru se v relaci k domácímu produktu budou v průběhu 
sledovaného období pohybovat na úrovni cca 40 % HDP. Pozvolný pokles daňové kvóty je 
dán jednak skutečností, že daňové příjmy v souhrnu vykazují nižší než jednotkovou elasticitu 
vzhledem k HDP, a jednak opatřeními směřujícími zejména ke snížení vysokého zdanění 
práce. Směrem ke zvýšení podílu příjmů vládního sektoru na HDP bude naopak působit 
nárůst nepřímého zdanění. Významným faktorem bude rovněž sílící příliv prostředků z fondů 
EU, který umožní financování projektů, především investic do infrastruktury. 

Přibližně pětina daňových příjmů vykazuje nízkou elasticitu a jejich relativní podíl na 
rostoucím HDP se proto samovolně snižuje. Tento výpadek je jen částečně vyvážen daňovými 
příjmy s růstem vyšším než HDP (např. progresivním zdaněním příjmů), což v důsledku vede 
k samovolnému poklesu celkové složené daňové kvóty.  

Daňové břemeno vyjádřené složenou daňovou kvótou se pohybovalo v roce 2005 na úrovni 
36,0 % HDP. Složená daňová kvóta poklesla v roce 2006 o 0,5 p.b. na 35,5 % a v dalších 
letech se předpokládá její další pokles až na hodnotu 34,1 % v roce 2009 (viz Tabulka 6.3). 
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Tabulka 6.3: Příjmy vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

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

Příjmové položky

Daňové příjmy 20,9 20,4 20,0 19,9 19,4
Daně z výroby a z dovozu D.2 11,6 11,3 11,2 10,9 10,5
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné D.5 9,3 9,0 8,8 9,0 8,9
Kapitálové daně D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociální příspěvky D.61 15,1 15,1 15,1 14,8 14,7
Důchod z vlastnictví D.4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7
Ostatní 3,7 3,7 4,1 4,9 5,5
Celkové příjmy TR 40,4 39,9 39,9 40,4 40,3
p.m. : Daňová kvóta 36,0 35,5 35,1 34,7 34,1

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Výhled 
 
Zdroj: MF ČR (rok 2005 propočet MF ze zdrojů ČSÚ) 

Daňová opatření jsou v rámci pokračující fiskální restrukturalizace směřována na podporu 
ekonomického růstu a zaměstnanosti. Trajektorie přesunu daňové zátěže od přímých daní 
k daním nepřímým s cílem snížení distorzního dopadu přímého zdanění na ekonomickou 
aktivitu, která byla popsaná v předcházejícím KP, a dále pokračovala rovněž v průběhu roku 
2006.  

Snížení efektivního zdanění příjmů právnických osob bylo dosaženo především poklesem 
mezní sazby z 28 % v roce 2004 postupně až na 24 % v roce 2006. Tento trend podpořila 
rovněž možnost snížení daňového základu o investice do výzkumu a vývoje zavedená v roce 
2005. 

Zdanění práce bylo redukováno zejména úpravami daně z příjmů fyzických osob. Byl 
zaveden institut společného zdanění manželů s dětmi a daňový bonus na nezaopatřené dítě. 
Od 1. 1. 2006 došlo k dalšímu poklesu efektivního zdanění příjmů fyzických osob. Jednalo se 
o snížení dvou nejnižších mezních sazeb z 15 % na 12 % resp. z 20 % na 19 %, rozšíření 
prvního daňového pásma a nahrazení standardních odčitatelných položek slevami na dani. 
Uvedené úpravy mají pozitivní dopad také na motivaci nízkopříjmových skupin pracovat a 
zvyšují flexibilitu trhu práce.  

K poklesu zdanění práce by měla přispět i reforma nemocenského pojištění s účinností od 
1. 1. 2007, jejíž součástí je i pokles sazby nemocenského pojištění placeného 
zaměstnavatelem. Vzhledem k silnému negativnímu dopadu na saldo státního rozpočtu je 
však součástí návrhu státního rozpočtu pozastavení platnosti této změny v roce 2007. Pokles 
sazby bude rozložen do let 2008 a 2009 (viz. Box 6.1 a Tabulka 6.2).  

Další změny vedoucí k restrukturalizaci daňového břemene přinese připravovaná ekologická 
daňová reforma, která má vstoupit v platnost od roku 2008. Koncepce reformy předpokládá 
fiskální neutralitu. Konkrétní parametry připravovaných změn však ještě nebyly stanoveny a 
dopady reformy proto nejsou v projekcích vládního sektoru příjmů zahrnuty. 

V oblasti spotřebních daní počítá návrh státního rozpočtu na rok 2007 se zvýšením sazeb 
spotřebních daní z tabákových výrobků v rámci plnění harmonogramu dohodnutého s EU pro 
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dosažení výše minimálních sazeb platných v EU do roku 2007. K dalšímu zvýšení dle 
Přístupové smlouvy dojde v roce 2008. 

Box 6.2: Změny ve zdanění 

Pokles mezních sazeb daně z příjmu právnických osob 
Pro rok 2005 se sazba daně z příjmu právnických osob snížila na 26 % (z 28 % v roce 2004). Pro rok 2006 došlo 
k dalšímu poklesu sazby a to na 24 %. Dopad snížení daňové sazby na příjmy vládního sektoru se za 
předpokladu 5% růstu základu daně odhaduje jako jejich pokles o 17,6 mld. Kč v roce 2007, 16,8 mld. Kč v roce 
2008 a 15,8 mld. Kč v roce 2009. 

Pokles sazeb daně z příjmu fyzických osob 
Mezi příjmově významné změny daňového systému s účinností nabytou v průběhu posledních dvou let patří 
snížení sazby daně u nízko- a středně příjmové skupiny obyvatel, rozšíření zdaňovacího pásma u nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, nahrazení odčitatelných položek slevami na dani a společné zdanění manželů. Zmíněné 
daňové změny byly cíleným opatřením pro zvýšení disponibilního příjmu u nízko- a středněpříjmové části 
obyvatelstva a současně zvýšení úrovně vertikální spravedlnosti daňového systému ČR. V porovnání se snížením 
daňové sazby, rozšířením zdaňovacího pásma a zavedením společného zdanění manželů nemělo zavedení 
bonusu na nezaopatřené dítě a nahrazení odčitatelných položek slevami na dani z hlediska dopadu na vládní 
sektor, resp. zvýšení disponibilních příjmů, významný efekt. V konkrétní rovině se v období 2007-2009 celkové 
dopady projeví snížením příjmů vládního sektoru o 23,7 mld. Kč v roce 2007, 23,4 mld. Kč v roce 2008 a 23,0 
mld. Kč v roce 2009.. 

Zavedení nové odčitatelné položky na výzkum a vývoj 
Nově zavedená položka umožňující plný odpočet výdajů na výzkum a vývoj byla podle předběžných a 
nekompletních údajů uplatněna ve výši 4,9 mld. Kč. Z pohledu čistého akruálního výkaznictví v metodice 
ESA95 jsou odhadované dopady této daňové úlevy na příjmy vládního sektoru v období 2007 – 2009 při 
zvažované 26 % sazbě daně z příjmu právnických osob pro rok 2005, resp. 24 % pro roky 2006 – 2009, a 10 % 
růst uplatňované položky následující: 1,4 mld. Kč v roce 2007, 1,6 mld. Kč v roce 2008 a 1,7 mld. Kč v roce 
2009.  

Ekologická daňová reforma 
Odhady dopadů zavedení ekologických daní zatím nejsou v kvantitativním scénáři zahrnuty, neboť nebylo s 
konečnou platností rozhodnuto o sazbách ani rozsahu osvobození a daňových úlev jako klíčových parametrů pro 
výpočet výnosu a následného stanovení kompenzací. 

Zvýšení spotřebních daní z tabákových výrobků 

ČR je povinna dosáhnout minimálních sazeb požadovaných EU do roku 2008. V roce 2007 dojde k navýšení 
sazeb, jehož výsledkem by měl být růst inkasa oproti roku 2006 o 10,4 mld. Kč. V roce 2008 by měla následovat 
další fáze zvyšování sazeb tak, aby ČR splnila požadavky EU. Výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků 
pro rok 2008 zatím nebyla stanovena a proto nelze určit dopady do rozpočtu. Lze však říci, že tato změna nebude 
již příliš výrazná. Finanční dopad zvýšení spotřebních daní z tabákových výrobků na příjmy vládního sektoru se 
v období 2007 – 2009 odhaduje zhruba na 10,4 mld. Kč ročně. 

Pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v novém 
programovém období 2007 – 2013 bylo rozhodující dokončení Národního rozvojového plánu 
ČR 2007 – 2013 v únoru 2006. Ten se stal východiskem pro zpracování Národního 
strategického referenčního rámce ČR pro období 2007 – 2013 jako zastřešujícího dokumentu 
pro všechny operační programy nutné pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Strategický rámec provazuje priority identifikované v Národním rozvojovém 
plánu s cíli EU v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti v období 2007 – 2013. 
Prostředky strukturálních fondů a Fondu soudržnosti jsou postupně integrovány do národního 
rozpočtového procesu. K částečné realizaci došlo od 1. 1. 2006 a plná integrace by měla 
nastat od 1. 1. 2007. 
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V Boxu 6.2 a Tabulce 6.4 jsou shrnuty hlavní změny v oblasti zdanění a vyčísleny jejich 
očekávané dopady. 

Tabulka 6.4: Dopad daňových změn na příjmy vládního sektoru (a) 
Rok Rok Rok
2007 2008 2009

Daně celkem -0,9 -0,8 -0,8
z toho: DPH 0,0 0,0 0,0
            Spotřební daně 0,3 0,3 0,3
            DPPO -0,5 -0,5 -0,4
            DPFO -0,7 -0,6 -0,6

v % HDP

 
(a) Vyčísleny jsou dopady schválených změn v porovnání se stavem daňového systému ke konci roku 

2004. 
 
Zdroj: MF ČR 


