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5 Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje 

5.1 Vládní strategie 

Jedním z cílů vládní strategie je zlepšení kvality veřejných financí zejména v oblastech 
fiskální disciplíny, efektivnosti vládních výdajů a daňové správy, dlouhodobé udržitelnosti a 
institucionálního rámce. Za tímto účelem vláda přijala v roce 2007 soubor opatření na 
příjmové i výdajové straně směřující ke stabilizaci veřejných financí a snížení deficitu 
vládního sektoru pod 3 % HDP v roce 2008 (blíže viz Kapitola 3). V delším časovém 
horizontu jsou vládním cílem reformy systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví, 
které posílí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí (blíže viz Kapitola 6). Kroky v oblasti 
kvality institucionálního rámce jsou předmětem Kapitoly 7. 

V oblasti restrukturalizace výdajové strany hrají klíčovou úlohu úsporná opatření v oblasti 
sociálních mandatorních výdajů, která budou brzdit dynamiku jejich růstu a zefektivňují státní 
podporu v sociální sféře. 

Další významnou oblastí, která přispěje k omezení mandatorních a kvazimandatorních výdajů 
vládního sektoru, jsou výdaje na mzdy zaměstnanců ve státní správě. 

Plánovaná opatření sledují kromě fiskálních cílů rovněž naplnění priorit obsažených 
v Národním programu reforem. Zejména se jedná o podporu ekonomického růstu a 
zaměstnanosti prostřednictvím snížení celkového daňového zatížení ekonomických subjektů. 
Bude pokračovat v přesun daňového břemene od přímých daní k nepřímým a současně dojde 
k omezení administrativní zátěže a daňové distorze zjednodušením daňového systému. 

5.2 Příjmy vládního sektoru 

Přijatá výdajově zaměřená konsolidace umožní vedle redukce deficitu rovněž další postupný 
pokles složené daňové kvóty. Daňové břemeno vyjádřené daňovou kvótou se v roce 2006 
pohybovalo na úrovni 36,0 % HDP a meziročně tak vykázalo pokles o 0,8 p.b. Postupný 
pokles daňové kvóty je dán jednak skutečností, že daňové příjmy v souhrnu vykazují nižší než 
jednotkovou elasticitu ve vztahu k HDP, a současně opatřeními směřujícími ke snížení 
vysokého zdanění práce a právnických osob. Přímé zdanění ve formě běžných daní z důchodů 
bude klesat z 8,8 % v roce 2007 na 7,5 % HDP v roce 2010 (viz Tabulka 5.1). 

Směrem ke zvýšení podílu příjmů vládního sektoru na HDP bude naopak působit nárůst 
nepřímého zdanění, který je patrný z meziročního nárůstu podílu daní z výroby a dovozu 
(zejména daně z přidané hodnoty a spotřebních daní) z 10,9 % v roce 2007 na 11,5 % HDP 
v roce 2008. V dalších letech dochází k autonomnímu poklesu vlivem menší než jednotkové 
elasticity výnosů nepřímých daní na HDP. 

Příjmy ze sociálních příspěvků budou mimo jiné negativně ovlivněny zavedením institutu 
maximálního vyměřovacího základu a od roku 2009 také úpravami systému nemocenského 
pojištění (blíže viz Box 5.2). Jejich podíl na HDP tak bude postupně klesat ze 16,2 % v roce 
2006 na 15,0 % HDP v roce 2010. 
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Podíl celkových příjmů vládního sektoru na HDP poklesne ze 40,7 % v roce 2006 na 37,1 % 
v roce 2010. 

Tabulka 5.1: Příjmy vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

Příjmové položky

Daňové příjmy 19,7 19,7 19,7 18,9 18,3
Daně z výroby a z dovozu D.2 10,9 10,9 11,5 11,1 10,8
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné D.5 8,8 8,8 8,2 7,7 7,5
Kapitálové daně D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální příspěvky D.61 16,2 16,2 15,9 15,4 15,0
Důchod z vlastnictví D.4 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4
Ostatní 3,9 3,3 3,3 3,3 3,4
Celkové příjmy TR 40,7 39,8 39,5 38,1 37,1
p.m.: Daňová kvóta 36,0 35,9 35,7 34,3 33,3

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Výhled 
Zdroj: ČSÚ (2006), MF ČR  

Box 5.1: Změny ve zdanění 

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) 

Od 1.1.2008 bude v ČR platit jednotná sazba DPFO na úrovni 15 % z tzv. superhrubé mzdy (hrubá mzda 
navýšená o pojistné placené zaměstnavatelem, což představuje rozšíření daňového základu o 54,3 %). Sazba by 
se od 1.1.2009 měla dále snížit na 12,5 % (o konkrétních sazbách však rozhodne novela zákona o dani z příjmů 
předběžně plánovaná do první poloviny roku 2008). Stejné sazby platí i pro většinu položek podléhajících 
srážkové dani (u DPFO i DPPO). Na straně slev na dani dochází rovněž ke změnám. Od 1.1.2008 bude sleva na 
poplatníka případně druhého manžela bez příjmů zvýšena ze 7 200 Kč na 24 840 Kč a od 1.1.2009 tato sleva 
klesá z důvodu snížení daňové sazby na 16 560 Kč. Sleva na dítě se v roce 2008 zvyšuje ze 6 000 Kč na 
10 680 Kč, v roce 2009 pak klesá na 10 200 Kč. Sleva na studujícího má být v obou letech 4 020 Kč. Společné 
zdanění manželů bude v zrušeno stejně jako minimální základ daně pro osoby samostatně výdělečně činné 
(OSVČ). 

Změny u DPFO sníží příjmy vládního sektoru o cca 21 mld. Kč v roce 2008, o cca 30 mld. Kč v roce 2009 a 
o cca 34 mld. Kč v roce 2010. 

 

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) 

Sazba DPPO klesne od 1.1.2008 z 24 % platných pro rok 2007 na 21 %, od 1.1.2009 dále na 20 % a konečně od 
1.1.2010 na 19 %. Pokračuje tak dlouhodobý proces poklesu sazby DPPO. Snížení daňových sazeb bude 
doprovázeno určitým rozšířením daňového základu. Bude se jednat zejména o zpřísnění pravidel nízké 
kapitalizace a omezení daňové uznatelnosti úroků, dále pak o dodanění neuhrazených závazků, zdanění ostatních 
příjmů u loterií a her nad rámec vsazených částek, zrušení možnosti daňového odpisu pohledávek splatných do 
31. 12. 2004 a některé další změny v oblasti tvorby rezerv. 

Celkové snížení příjmů v důsledku opatření u DPPO se předpokládá ve výši cca 9 mld. Kč v roce 2008, cca 24 
mld. Kč v roce 2009 a cca 34 mld. Kč v roce 2010. 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH) 

V ČR vedle sebe existují dvě sazby daně z přidané hodnoty – snížená ve výši 5 % a základní ve výši 19 %. Od 
1.1.2008 dojde ke zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %. Zvýšení sazby se dotkne zejména potravin, 
stavebních prací pro sociální bydlení, ubytovacích služeb a hromadné pravidelné dopravy cestujících. 
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Zachování dvou sazeb daně (základní sazba daně zůstane ve výši 19 %) sleduje udržení sociální citlivosti 
reformy vůči ekonomicky neaktivní populaci, jako jsou důchodci nebo ekonomicky neaktivní rodiče s dětmi, a 
nízkopříjmovým domácnostem. Lze také očekávat, že na vysoce konkurenčních trzích, jakým je např. trh s 
potravinami, se zvýšení sazby daně nepromítne plně do koncové ceny výrobků a služeb. Z důvodu podpory 
ekologicky citlivého chování došlo k dílčímu přeřazení některých výrobků mezi položky zatížené sníženou 
sazbou daně a o dalších se uvažuje. 

Předpokládá se, že toto opatření přinese roční zvýšení příjmů státního rozpočtu v jednotlivých letech o cca 27 až 
29 mld. Kč. 

 

Spotřební daně 

Od roku 2008 se počítá se zvýšením daně z cigaret a tabáku. Krabička cigaret by měla podražit až o 7 Kč. Daň 
z tabáku je v současné době 905 Kč za kg a má dojít ke zvýšení této daně na 1 280 Kč za kg. 

Další změnou v oblasti spotřebních daní je zavedení ekologické daně z elektřiny, zemního plynu a pevných 
paliv. 

Elektřina: od 1.1.2008 bude zavedena daň z elektřiny ve výši 28,3 Kč za MWh, přičemž existují výjimky 
z placení (např. na hromadnou přepravu na železnici nebo ekologicky šetrnou výrobu). 

Zemní plyn: pro výrobu tepla se od 1.1.2008 zavádí daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč za MWh, pro pohon 
motorů vzroste do roku 2020 daň z 0 Kč (dnes) na 264,8 Kč za MWh. Výjimku například představují 
domácnosti, které odebírají plyn k vytápění. Touto daní nebude zatížen také plyn jako palivo pro lodě. 

Pevná paliva: sazba bude ve výši 8,5 Kč za GJ, přičemž pevná paliva například nepodléhají dani u výrobců 
elektřiny. 

Tato opatření by měla přinést v roce 2008 navíc celkem 11,6 mld. Kč, z toho ekologické daně 4,6 mld. Kč. 

 

Majetkové daně 

V rámci změn daňového systému ČR dojde k rozšíření osvobození od daně dědické a darovací tak, aby se 
vztahovalo na osoby v příbuzenském vztahu a na osoby žijící se zůstavitelem nebo dárcem ve společné 
domácnosti. Na obce se přenáší nové pravomoci u daně z nemovitosti, a to možnost ovlivnit její výši, případně 
osvobodit zemědělce od placení této daně za zemědělské pozemky. 

Dopad změn v oblasti majetkových daní se předpokládá jako roční snížení příjmů veřejných rozpočtů ve výši 
cca 0,4 mld. Kč. 

Aktivní opatření daňové politiky shrnuje následující Tabulka 5.2: 

Tabulka 5.2: Dopady daňových změn na příjmy vládního sektoru 
Rok Rok Rok
2008 2009 2010

Daně celkem 7,9 -14,7 -27,9
Daně celkem (% HDP) 0,2 -0,4 -0,6
v tom:  Daň z přidané hodnoty 27,2 28,0 29,2
            Daň z příjmů fyzických osob -21,2 -30,1 -34,3
            Daň z příjmů právnických osob -9,3 -23,8 -34,0
            Spotřební daně 11,6 11,6 11,6
            Majetkové daně -0,4 -0,4 -0,4

v mld. Kč

 
Zdroj: MF ČR 

5.3 Výdaje vládního sektoru 

Fiskální konsolidace se vzhledem k pozvolnému snižování podílu příjmů na HDP opírá o 
úspory na výdajové straně veřejných rozpočtů. Celková tendence k poklesu výdajů vládního 
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sektoru na HDP je následně dána jednak aktivními úspornými opatřeními vlády a dále, 
obdobně jako v případě příjmové strany, podproporcionálním růstem některých výdajů 
vládního sektoru vzhledem k vysokým tempům růstu HDP. 

Do klesajícího podílu výdajů vládního sektoru na náhrady zaměstnancům na HDP se bude 
promítat nízký růst objemu mezd a platů ve státní správě. Záměrem vlády je zvyšovat objem 
mzdových prostředků ve státem regulované sféře pouze o 1,5 % ročně. Růst průměrné mzdy 
na úrovni alespoň 4,5 % a současně zvýšení efektivnosti státní správy by měly být zajištěny 
snižováním počtu zaměstnanců ve veřejné správě nejméně o 3 % ročně. Výhled přesto počítá 
s výrazně rychlejším zvyšováním objemu mezd ve vládním sektoru (cca o 3,5 % ročně), 
neboť zaměstnanost v celém sektoru výrazně převyšuje regulovanou sféru a zbytek vládního 
sektoru zřejmě nebude plně následovat záměry vlády. Podíl náhrad zaměstnancům na HDP 
klesá ze 7,8 % v roce 2006 na 6,7 % HDP v roce 2010.  

Klesající trend bude vykazovat rovněž podíl vládní výdajů na nákup zboží a služeb. Úsporná 
opatření se odrazí na podílu celkové vládní spotřeby na HDP, který v období 2006 až 2010 
klesne z 21,2 % na 17,4 %. 

Rozhodujícím prostředkem konsolidace pro dosažení fiskálních cílů budou nicméně úspory 
v oblasti mandatorních a kvazimandatorních výdajů, které tvoří ve státním rozpočtu na rok 
2007 téměř tři čtvrtiny celkových výdajů. Očekává se, že vládou přijatá reformní opatření 
popsaná v Boxu 5.2 se následně pozitivně odrazí v poklesu podílu celkových sociálních 
transferů na HDP z 17,9 % v roce 2006 postupně na 16,3 % HDP v roce 2010. K největšímu 
poklesu dojde v případě výdajů na sociální dávky jiné než naturální, které mezi roky 2007 a 
2008 vykáží pokles ze 13,0 % na 12,3 % HDP a do roku 2010 dále klesnou na 11,5 % HDP. 

Nárůst naopak vykáže hrubá tvorba fixního kapitálu, která se v důsledku realizace 
investičních projektů financovaných mimo jiné prostředky z fondů EU v podílovém vyjádření 
na HDP zvýší z 5,0 % v roce 2006 na 5,6 % HDP v roce 2010. Postupný náběh čerpání by se 
měl projevit nejprve vysokými a postupně se snižujícími tempy růstu vládních investic. 

Podílové vyjádření poskytnutých dotací a běžných a kapitálových transferů (v Tabulce 5.3 
součástí položky „Ostatní“) na HDP vykazuje do roku 2010 ve srovnání s rokem 2006 pouze 
mírný pokles. 

Úrokové platby vládního sektoru se v důsledku růstu úrokových sazeb z nově emitovaných 
dluhopisů mírně zvýší z 1,1 % v roce 2006 na 1,2 % HDP v roce 2010.  

Podíl celkových výdajů na HDP v roce 2006 meziročně poklesl o 1,3 p.b. na 43,6 % a do roku 
2010 by se měl dále snížit na úroveň 39,4 % HDP. 
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Tabulka 5.3: Výdaje vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

Výdajové položky

Náhrady zaměstnancům D.1 7,8 7,6 7,3 7,0 6,7
Mezispotřeba P.2 6,6 5,8 5,5 5,1 4,8
Sociální transfery 17,9 18,2 17,4 16,8 16,3

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

5,3 5,2 5,1 5,0 4,8

Sociální dávky jiné než naturální D.62 12,6 13,0 12,3 11,8 11,5
Úroky EDP D.41 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2
Dotace D.3 1,9 2,0 2,2 1,9 1,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6
Ostatní 3,3 3,4 3,6 3,3 3,1
Celkové výdaje TE 43,6 43,3 42,4 40,7 39,4
p.m.: Spotřeba vlády (nominální) P.3 21,2 20,0 19,1 18,2 17,4

v % HDP kód ESA

 
(1) Odhad 
(2) Výhled 
Zdroj: ČSÚ (2006), MF ČR 

Box 5.2: Změny v oblasti sociálního zabezpečení 

Úpravy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění 

Účinnost zákona o nemocenském pojištění byla odložena na 1.1.2009. Od 1.1.2008 budou na základě zákona o 
stabilizaci veřejných financí realizována následující opatření: u nemocenského pojištění se pro první tři dny 
pracovní neschopnosti ruší nárok na nemocenskou, plat nebo služební příjem. Pro 4. až 30. kalendářní den 
pracovní neschopnosti činí výše nemocenské 60 % denního vyměřovacího základu (DVZ), pro 31. až 60. den 
66 % DVZ a od 61. dne 72 % DVZ. Rovněž se snižuje maximální měsíční dávka v nemoci (podle výše příjmů až 
o 3 500 Kč). Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % DVZ a peněžitá pomoc v mateřství 69 % DVZ. 
Vzhledem ke skutečnosti, že očekávaný dopad nového zákona o nemocenském pojištění na příjmovou stranu 
rozpočtů v čase narůstá, činí úspora daná odložením zákona o jeden rok oproti loňskému rozpočtovému výhledu 
cca 10 mld. Kč nejen v roce 2008, ale i v roce 2009.  

Zapracováním parametrických změn rozhodných pro výplatu dávek do stávajícího zákona dochází k úspoře na 
straně výdajů o 6,8 mld. Kč v roce 2008. Zapracováním parametrických změn do nového zákona platného od 
1.1.2009 dochází k úspoře o 2,6 mld. Kč v roce 2009 a 6,5 mld. Kč v roce 2010. 

Účinnost zákona o úrazovém pojištění se odkládá o dva roky na 1.1.2010. Posunutím účinnosti dojde ke 
zvýšení záporného salda příjmů a výdajů vládního sektoru oproti loňskému rozpočtovému výhledu o 2,5 mld. Kč 
v roce 2008 a o 1,6 mld. Kč v roce 2009. Naopak v roce 2010 by již mělo dojít ke kladnému saldu příjmů a 
výdajů ve výši 1 mld. Kč. 

Od 1.1.2008 je zaveden roční maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (který byl dosud zaveden 
pouze pro OSVČ), a to pro zaměstnance a OSVČ ve výši 48násobku průměrné mzdy za kalendářní rok (tj. na 
úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství).  

U zdravotního pojištění se dále upravuje vyměřovací základ platby ze státního rozpočtu za osoby, za které je 
plátcem stát. Ten zůstává ne úrovni 25 % průměrné mzdy, ale bez jejího navýšení přepočítacím koeficientem. 
Tím je zmrazen růst výdajů na platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Odhad úspory 
proti výdajům zahrnutým do výhledu činí v důsledku tohoto opatření 3,4 mld. Kč v roce 2008, 6,4 mld.Kč v roce 
2009 a 2,0 mld.Kč v roce 2010. Vláda očekává další úsporná opatření v roce 2010 ve výši 6,6 mld.Kč, příslušné 
legislativní změny pro tento rok nicméně zatím schváleny nebyly. 

Celkové dopady opatření v oblasti sociálního a zdravotního pojištění na saldo veřejných rozpočtů činí cca 
12,4 mld. Kč v roce 2008 (tj. 0,3 % HDP), v roce 2009 cca 10,6 mld. Kč (tj. 0,3 % HDP) a 8,9 mld. Kč v roce 
2010 (tj. 0,2 % HDP).  
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Kromě těchto dopadů se očekává, že zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví (blíže viz Box 6.1) 
povede k omezení čerpání zdravotní péče, které se projeví úsporou v oblasti naturálních sociálních transferů 
okolo 4 mld. Kč ročně. 

 

Státní sociální podpora 

Přídavek na dítě bude vyplácen v pevné výši, a to vzestupně podle věku dítěte. Pro první věkovou skupinu do 
6 let dítěte jde o částku 500 Kč, pro věkovou skupinu od 6 let do 15 let je to 610 Kč a pro věkovou skupinu od 
15 let do 26 let 700 Kč. Nárok je ohraničen příjmem do 2,4násobku životního minima rodiny pro všechny 
věkové skupiny. 

U sociálního příplatku dochází ke snížení nárokové hranice z 2,2 na 2,0násobek životního minima rodiny. Výše 
dávky se nadále bude snižovat se vzrůstajícím příjmem rodiny. Nejnižší příplatek zůstává 50 Kč měsíčně. 

Rodičovský příspěvek je navržen jako „třírychlostní“ systém. Měsíční výše dávky 11 400 Kč bude vyplácená 
po dobu 24 měsíců (rychlejší čerpání), 7 600 Kč po dobu 36 měsíců (klasické čerpání) nebo čtyřletá varianta, 
kdy po dobu 21 měsíců činí výše příspěvku 7 600 Kč a po zbytek pak 3 800 Kč (pomalejší čerpání), přičemž si 
sám rodič dítěte volí variantu výplaty dávek bez možnosti zpětné korekce. U rodičů pečujících o zdravotně 
postižené dítě je zachován rodičovský příspěvek v základní výměře (tj. 7 600 Kč) po dobu 7 let. 

Porodné je stanoveno jedinou částkou 13 000 Kč na každé dítě narozené ode dne účinnosti zákona, a to bez 
ohledu na počet narozených dětí, popřípadě jejich pořadí. 

Dávky pěstounské péče se stanovují pevnou částkou ve výši 8 000, 9 000 a 10 000 Kč vzestupně podle věku pro 
tři věkové skupiny dětí (věkové skupiny viz přídavek na dítě). 

Příspěvek na školní pomůcky se ruší. 

Pohřebné stanovené pevnou částkou nebude podléhat valorizaci a bude vypláceno ve zcela výjimečných 
situacích (např. pohřby nezaopatřených dětí). 

Celková úspora na straně výdajů vyplývající z výše uvedených opatření se odhaduje na cca 8,5 mld. Kč v roce 
2008, cca 10 mld. Kč v roce 2009 a na cca 13 mld. Kč v roce 2010. 

 

Ostatní úpravy v sociální oblasti 

Je odstraněna automatická valorizace většiny sociálních dávek zrušením odvození jejich výše od částek 
životního minima (jsou stanoveny pevnou částkou v Kč), zároveň se ruší i automatická každoroční 
valorizace samotných částek životního a existenčního minima, jejíž termín může vláda stanovit fakultativně a 
tím ovlivnit i výši dávek, zejména pomoci ve hmotné nouzi, které zůstávají odvozeny od životního minima. 
Stávající valorizační schéma bude zachováno u důchodů. 

U dávek pomoci ve hmotné nouzi se zpřísňují podmínky výplaty dávek pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a 
nevyvíjející žádné nebo malé úsilí k získání příjmu vlastní prací (např. rekvalifikace, účast v projektech dalšího 
vzdělávání apod.). Nepracují-li tyto osoby 12 měsíců a déle, bude jim vypláceno namísto životního minima 
pouze zákonem stanovené existenční minimum (nyní 2 020 Kč měsíčně). Tato úprava se nevztahuje na osoby 
starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let. 

Osobě, se kterou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovní kázně, nevzniká 
nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti. Dále uchazeč o zaměstnání vyřazený z evidence uchazečů 
z důvodu výkonu nelegální pracovní činnosti může o opětovné zařazení do evidence požádat až po uplynutí 
6 měsíců. 

U příspěvku na péči se změny týkají zejména vyšší efektivity vyplácení této dávky. Bude odstraněna duplicita, 
kdy je-li příjemce dávky celý kalendářní měsíc hospitalizován nebo v zařízení určeném pro výkon trestu, 
případně v nařízené ústavní léčbě, bude vyplácení této dávky zastaveno. Současně se zpřísňuje kontrola 
vyplácení dávek. 
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Tabulka 5.4: Dopady změn sociálních zákonů 
Rok Rok Rok
2008 2009 2010

Zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné -6,6 -6,9 -7,2
Odložení zákona o úrazovém pojištění -5,9 -5,1 1,0
Odložení zákona o nemocenském pojištění 11,3 10,1 0,0
Celkový vliv na příjmy -1,1 -1,9 -6,2

Odložení zákona o úrazovém pojištění -3,4 -3,5 0,0
Parametrické změny v dávkách nemocenského pojištění -6,8 -2,6 -6,5
Dávky státní sociální podpory -8,5 -9,8 -13,1
Platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění -3,4 -6,4 -8,6
Zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví -4,0 -4,0 -4,0
Dávky důchodového pojištění -1,6 -1,1 0,0
Ostatní změny v sociální oblasti -1,6 -7,1 -6,7
Celkový vliv na výdaje -29,3 -34,5 -38,9

Dopad na saldo
Celkový vliv na saldo 28,2 32,6 32,7
Celkový vliv na saldo (v % HDP) 0,7 0,8 0,7

v mld. Kč

Dopady na výdaje

Dopady na příjmy

 
Zdroj: MF ČR 

Z Tabulky 5.5 a Grafů 5.1 je ve struktuře výdajů vládního sektoru institucí podle funkcí 
(COFOG) zřetelný nárůst podílu výdajů na všeobecné veřejné služby, obranu a vzdělávání. 
Naopak pokles v čase vykazují výdaje na ekonomické záležitosti země a sociální věci. 
V podílovém vyjádření na HDP mají výdaje sektoru vládních institucí poslední dva sledované 
roky relativně stabilní hodnotu okolo 44 % s mírně klesající tendencí.  

Tabulka 5.5: Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí 
Rok Rok Rok Rok Rok
2001 2002 2003 2004 2005

1. Všeobecné veřejné služby 1 4,2 5,0 5,2 5,0 5,5
2. Obrana 2 1,6 1,6 1,9 1,4 1,8
3. Veřejný pořádek a bezpečnost 3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2
4. Ekonomické záležitosti 4 9,4 8,6 8,4 7,5 6,9
5. Ochrana životního prostředí 5 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2
6. Bydlení a společenská infrastruktura 6 1,2 0,7 1,3 0,9 1,4
7. Zdraví 7 6,0 6,3 6,4 6,2 6,1
8. Rekreace, kultura a náboženství 8 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2
9. Vzdělávání 9 4,4 5,2 5,2 4,8 4,8
10. Sociální věci 10 13,3 14,5 14,3 13,6 12,8
Výdaje celkem TE 44,5 46,3 47,3 43,9 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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V následujícím grafu jsou pro výdaje na jednotlivé účely znázorněny v podílu na celkových 
výdajích sektoru vládních institucí. 

Graf 5.1: Vládní výdaje podle funkcí (% celkových výdajů) 
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