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7 Udržitelnost veřejných financí 

7.1 Úvod 

Populační vývoj v ČR bude poznamenán silným demografickým šokem v podobě rostoucího 
podílu starších osob na celkové populaci. Stárnutí populace bude mít dopad nejen na strukturu 
a výši veřejných výdajů, ale postihne i trh práce a budoucí vývoj životní úrovně. 

Názornou demonstraci rozsahu demografických změn je možné provést ukázkou vývoje míry 
závislosti v příštích 45 letech. Jako výchozí datová základna byla použita populační projekce 
Eurostatu (EUROPOP 2004).17 

Graf 7.1: Míra závislosti (a) Graf 7.2: Míry závislosti v ČR a EU 
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(a) Míra závislosti je definována jako podíl osob ve věku 65 let a starších na populaci ve věku 15-64 

let ve střední variantě demografické projekce 
 
Zdroj: Eurostat 

Česká populace patří v současném evropském kontextu mezi relativně mladé. V následujících 
dekádách jsou však očekávány velmi dynamické změny v její struktuře, čímž se v horizontu 
příštích padesáti let české obyvatelstvo zařadí mezi nejstarší v Evropě (Graf 7.2). 

Příčinou těchto změn je rychle se prodlužující naděje dožití doprovázená nízkou úhrnnou 
plodností. Projekce Eurostatu předpokládá, že naděje dožití při narození se mezi roky 2005 a 
2050 prodlouží o 7,1 roku pro muže (ze 72,6 na 79,7 roku) a o 5,1 roku pro ženy (ze 79,0 na 
84,1 roku). Úhrnná míra plodnosti zůstane hluboko pod úrovní zajišťující prostou reprodukci 
(nárůst z 1,28 na 1,5). Ani významný nárůst aktivního migračního salda (ze 4,3 na 20,0 tisíc 
osob ročně) tak nezabrání celkovému poklesu populace (z 10,2 na 8,8 mil. obyvatel). 

Demografická míra závislosti se zvýší ze současných cca 20 % na cca 55 %, tj. téměř na 
trojnásobek. Při absenci reforem představuje míra závislosti velmi dobrý indikátor budoucích 
deficitních tendencí, neboť vyjadřuje poměr mezi počtem osob v produktivním a 
poproduktivním věku. ČR se v konfrontaci s tak silným demografickým šokem připravuje na 
problémy stárnutí populace . 

                                                 
17 Tato demografická projekce vznikla v Eurostatu za součinnosti s národními statistickými úřady a je základnou 

pro kalkulace dlouhodobých projekcí. Její využití tak zajišťuje srovnatelnost s projekcemi demografického 
vývoje v ostatních zemích EU. 
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7.2 Vládní strategie  

Příprava na dlouhodobé výzvy stárnutí populace zůstává i nadále prioritou hospodářské 
politiky. Hlavními nástroji k zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jsou 
pokračování fiskální reformy, promyšlené úpravy systémů důchodového zabezpečení a 
zdravotní péče a zvyšování celkové míry zaměstnanosti. V porovnání se stavem popsaným 
v loňském KP však nedošlo v otázkách reforem důchodového a zdravotního systému 
k žádnému zásadnímu posunu. 

Příprava reformy důchodového systému byla zahájena v roce 2004 ustavením nezávislého 
expertního týmu, který podrobně analyzoval současný stav systému a zhodnotil fiskální 
dopady reformních scénářů navržených hlavními politickými stranami. Expertní tým tak 
připravil komplexní podkladové materiály pro rozhodnutí o koncepci důchodové reformy. 
Následná politická vyjednávání však byla přerušena volbami v červnu 2006. I přes nelehkou 
povolební politickou situaci pokračuje napříč politickým spektrem vyjednávání ohledně 
základních parametrických změn. 

Otázka ucelené reformní koncepce zdravotnictví zůstává také otevřená. Návrh reforem 
stabilizujících zdravotní systém je připraven, ovšem vzhledem k složité politické situaci je 
jeho další projednávání zatím velmi nejisté. 

7.3 Fiskální důsledky stárnutí populace – dlouhodobé projekce 

ČR podporuje úsilí EU zajistit maximální srovnatelnost výsledků dlouhodobých fiskálních 
projekcí a proto vychází v co nejvyšší míře ze společných předpokladů a metodologií 
diskutovaných Skupinou pro stárnutí populace (AWG) při EPC.  

Projekce byly realizovány za následujících předpokladů: 

• Populace se bude vyvíjet v souladu s projekcí Eurostatu (EUROPOP 2004). 

• Vývoj makroekonomických proměnných do roku 2009 vychází z národní projekce. Po 
roce 2009 byly vstupní předpoklady převzaty ze základního scénáře připraveného AWG 
(hlavní předpoklady viz Tabulka 7.1). 

• Projekce důchodového systému se opírá o národní modelový aparát. Předpokládá platnost 
současné legislativní úpravy, valorizaci důchodů na úrovni zákonného minima a indexaci 
parametrů důchodového vzorce, která zajistí stabilní náhradový poměr pro nově přiznané 
důchody. 

• Projekce výdajů na zdravotní a dlouhodobou péči je založena na předpokladu zlepšujícího 
se zdravotního stavu populace, který plně reflektuje prodlužující se naději dožití, a 
předpokladu neutrálního cenového vývoje. 

• Projekce výdajů na vzdělání přesně sleduje metodologii navrženou AWG, která odvozuje 
výdaje na žáka z podílu počtu žáků na učitele, vývoje průměrné mzdy v odvětví 
vzdělávání a podílu ostatních výdajů na žáka. 

• Vedle výše uvedených výdajových položek byl z důvodu konzistence s demografickým a 
makroekonomickým scénářem explicitně modelován také vývoj dávek rodinám s dětmi a 
podpor v nezaměstnanosti. 
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Tabulka 7.1: Makroekonomické předpoklady projekcí 

Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2010 2020 2030 2040 2050

Růst produktivity práce 4,8 3,4 3,0 2,7 1,9 1,7
Reálný růst HDP 6,1 3,6 2,5 1,9 0,4 0,8
Míra participace mužů (ve věku 20 - 64) 83,5 84,6 87,4 87,1 84,4 85,6
Míra participace žen (ve věku 20 - 64) 68,2 70,6 76,4 76,1 72,9 74,0
Celková míra participace (ve věku 20 - 64) 75,8 77,6 81,9 81,6 78,7 79,8
Míra nezaměstnanosti 7,9 7,3 6,5 6,5 6,5 6,5
Podíl populace starší 65 let na celkové populaci 14,2 15,5 20,8 23,6 26,8 31,0

v % HDP 

 
Zdroj: ČSÚ (rok 2005), AWG 

Podíl výdajů závisejících na věkové struktuře na HDP vzroste v období 2005 – 2050 o téměř 
8 p.b. HDP. Nejvýznamněji k jejich růstu přispějí výdaje na starobní důchody a výdaje na 
zdravotní a dlouhodobou péči. Nepříznivý vývoj v oblasti důchodového systému a systému 
zdravotní péče bude jen omezeně zmírňován vývojem výdajů na vzdělání a dávek rodinám 
s dětmi. 

Tabulka 7.2: Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2010 2020 2030 2040 2050

Celkové výdaje 44,0 42,5 43,3 46,2 52,0 59,2
   z toho:  Výdaje závisející na věkové struktuře 19,9 18,5 18,9 20,9 24,5 27,7
      Důchody 8,4 7,7 8,3 9,5 12,1 14,2
         Důchody v rámci sociálního zabezpečení 8,4 7,7 8,3 9,5 12,1 14,2
            Starobní a předčasné důchody (55+) 7,6 7,0 7,5 8,7 11,4 13,5
            Ostatní důchody (do 54) 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
         Zaměstnanecké důchody
      Zdravotní péče 6,5 6,4 6,7 7,3 8,1 8,9
      Dlouhodobá péče 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6
      Vzdělání 3,6 3,1 2,7 2,8 2,9 3,0
      Ostatní výdaje závisející na věkové struktuře 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1
   Úroky 1,2 0,9 1,3 2,2 4,3 8,4
Celkové příjmy 40,4 40,3 40,3 40,3 40,3 40,3
   z toho:  Důchod z vlastnictví 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
   z toho:  Pojistné na důchodové zabezpečení 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
Aktiva  fondů důchodového zabezpečení (a) 0,5 4,9 12,9 12,4 0,0 0,0
   z toho:  Konsolidovaná aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 
(a) Kumulované kladné saldo důchodového účtu (aktiva fondů důchodového zabezpečení) bude mezi 

roky 2030 a 2040 vyčerpáno. 
 
Zdroj: MF ČR 

Vysoký nárůst výdajů závisejících na věkové struktuře vede k prohloubení primárního 
deficitu, růstu úrokových plateb ze současných 1,2 % HDP na 8,4 % HDP a rychlé kumulaci 
vládního dluhu. Za těchto předpokladů by vývoj českých veřejných financí nebyl slučitelný 
s fiskálními kritérii definovanými Paktem stability a růstu. 
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Graf 7.3: Projekce výdajů Graf 7.4: Primární deficit a dluh 
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Zdroj: MF ČR 

Výsledky projekcí jsou v zásadě shodné s těmi, které pro ČR publikovala Evropská komise ve 
zprávách hodnotící dopady stárnutí populace na veřejné rozpočty a dlouhodobou udržitelnost 
veřejných financí18. Dílčí rozdíly mohou plynout z aktualizace výchozího roku projekcí na rok 
2005 a z použití národního střednědobého makroekonomického výhledu pro období 2006 – 
2009. Rozdíly v dlouhém horizontu projekcí jsou však minimální a na závěry o udržitelnosti 
veřejných financí v ČR nemají podstatný vliv. 

Při interpretaci výsledků projekcí je třeba mít na zřeteli, že projekce jsou vytvořeny za 
předpokladu stávajících politik a nezohledňují budoucí pravděpodobné reformní kroky.  

Smyslem tohoto přístupu je výpočet míry fiskální korekce, která je nezbytná k zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Pokud by ČR měla v období 2009 – 2050 vyhovět 
požadavkům na fiskální disciplínu stanoveným v Paktu stability a růstu, bylo by nutné provést 
taková opatření, která by snížila podíl výdajů nebo zvýšila podíl daní na HDP v roce 2009 
téměř o 4 p.b. (tzv. indikátor S1). To znamená, že celkové saldo vládního sektoru by mělo být 
v roce 2009 přebytkové v rozsahu 1,0 % HDP. Pokud by měla být zajištěna permanentní 
solventnost vládního sektoru, muselo by v roce 2009 dojít k fiskální korekci dokonce ve výši 
7,9 % HDP (tzv. indikátor S2). 

Tabulka 7.3: Rozsah nutné fiskální konsolidace 
Rok Rok Rok
2009 2010 2011

1. Příjmy 40,3 40,3 40,3
2. Primární výdaje 41,7 41,6 41,5
3. Primární saldo (1-2) -1,4 -1,3 -1,3
4. Rozsah permanentní fiskální konsolidace S1 (1) 3,9 4,0 4,1
5. Udržitelné primární saldo (3+4) 2,5 2,7 2,9
6. Udržitelné celkové saldo 1,0 1,8 1,9

Rozsah permanentní fiskální konsolidace S2 (2)
7,9 8,1 8,2

% HDP

 
(1) Permanentní fiskální konsolidace S1 vyjadřuje, o kolik % HDP je nutno trvale (od daného roku) 

zvýšit daně nebo snížit výdaje, aby vládní dluh na konci horizontu projekce činil 60 % HDP. 
(2) Permanentní fiskální konsolidace S2 vyjadřuje, o kolik % HDP je nutno trvale (od daného roku) 

zvýšit daně nebo snížit výdaje, aby zůstal vládní sektor solventní v nekonečném časovém 
horizontu (tj. bylo splněno intertemporální rozpočtové omezení). 

 
Zdroj: MF ČR 

                                                 
18 European Economy Special Report no 1/2006 z března a Special Report no 4/2006 z října 2006 


