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6 Udržitelnost veřejných financí 

6.1 Vládní strategie 

Dlouhodobá udržitelnost patří mezi slabá místa veřejných financí. Největší riziko představuje 
očekávaný demografický vývoj, který v následujících několika dekádách poměrně dramaticky 
zvýší podíl osob důchodového věku na ekonomicky aktivní populaci. Vláda se v současnosti 
problémem stárnutí populace a jeho dopady na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí 
intenzivně zabývá a příprava reforem důchodového systému a systému zdravotní péče nabírá 
konkrétnějších podob. 

Důchodový systém 

Postup řešení problematiky důchodového systému je rozdělen do tří fází. První fáze je již 
připravena. Návrh obsahuje stabilizující parametrické úpravy současného průběžně 
financovaného systému. Mezi hlavní body patří pokračování ve zvyšování důchodového věku 
postupně až na 65 let, sjednocení věku pro nárok na „trvalý“ vdovský nebo vdovecký důchod 
s vazbou na důchodový věk a transformace plného invalidního důchodu na důchod starobní 
při dosažení věku 65 let. Po implementaci uvedených opatření by mělo dojít k úspoře výdajů 
důchodového systému o zhruba 1 p.b. HDP v roce 2050. Dále se navrhuje prodloužit 
minimální délku doby pojištění, omezit její náhradní doby a upravit současné definice 
invalidity a vytvořit rezervní účet pro důchodovou reformu. 

Druhá fáze přinese oddělení majetku akcionářů a klientů u systému dobrovolného 
důchodového připojištění a jeho další úpravy směřující ke zvýšení motivace klientů a 
participace zaměstnavatelů na podpoře důchodového připojištění. Zavedena bude i garance 
minimálního příjmu důchodců ve výši životního minima. 

V rámci třetí fáze bude případně vytvořen další dobrovolný spořící pilíř důchodového 
systému, založený na možnosti (částečného) vyvázání se ze státního průběžného systému 
(opt-out). 

Došlo rovněž k obnovení politické debaty nad strategickými otázkami směřování 
důchodového systému. V červnu 2007 se poprvé sešel tým složený z vrcholných představitelů 
jednotlivých parlamentních stran, kteří se dlouhodobě problematikou důchodové reformy 
zabývají. Jeho úkolem je vyjednat všeobecně přijatelný návrh důchodové reformy, který bude 
vycházet z výstupů pracovní skupiny z roku 200513. Souběžně probíhá odborná diskuse o 
variantách řešení oddělení majetku akcionářů a klientů penzijních fondů, což by mělo umožnit 
případné využití fondů pro zvažované zavedení systému opt-out. 

                                                 
13 Nezávislý expertní tým podrobně analyzoval současný stav důchodového systému a zhodnotil fiskální dopady 
reformních scénářů navržených hlavními politickými stranami. Připravil komplexní podkladové materiály pro 
rozhodnutí o koncepci důchodové reformy. 
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Zdravotnictví 

Reforma zdravotnictví je rovněž rozdělena do více fází. První část již byla zahájena a 
začleněna do souhrn opatření ke stabilizaci veřejných financí (již schválená opatření viz 
Box 6.1). 

Box 6.1: Úpravy ve zdravotnictví 

Od 1.1.2008 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zavádí regulační poplatky 
za návštěvu u lékaře, za položku na receptu a za den strávený ve zdravotnickém zařízení. Výše poplatků za 
návštěvu lékaře, za položku na receptu a některých doplatků na léky uhrazená jednou osobou je limitována 
částkou 5 000 Kč ročně. Další legislativní změny byly provedeny v oblasti stanovování cen a úhrad léků. 

Přínos zdravotnických zařízení z regulačních poplatků je odhadován na 4,4 mld. Kč. Současně se očekává úspora 
ve výdajích zdravotních pojišťoven cca 4,0 mld. Kč např. díky motivaci obyvatel k omezení návštěv u lékaře a 
z titulu omezení duplicitních vyšetření u specialistů. Úsporný efekt částečně sníží i zvýšené administrativní 
výdaje a výdaje spojené s vracením části poplatků pojištěncům, které přesáhly limit 5 000 Kč.  

Pokles mandatorních výdajů státního rozpočtu na zdravotnictví bude dosažen prostřednictvím dočasného 
zmrazení platby státu za státní pojištěnce (blíže viz Box 5.2).  

V současnosti se připravuje zpracování konkrétních systémových změn směřujících k posílení 
rovné soutěže zdravotnických zařízení včetně transformace zdravotních pojišťoven na akciové 
společnosti s větší transparentností fungování. Provedena bude také revize rozsahu 
zdravotního pojištění a zavedena možnost výběru jiného než standardního rozsahu pojištění 
s možností připlatit si za nadstandardní péči (popřípadě uzavřít na tuto péči připojištění). 

Vláda svým usnesením z června 2007 ustanovila komisi nezávislých expertů (obdoba 
pracovní skupiny k důchodové reformě), která má za cíl zhodnotit současný stav zdravotního 
systému a jeho výhledy. Komise by měla rovněž odborně analyzovat strategické reformní 
návrhy politických stran. Implementace výsledků práce této komise však s největší 
pravděpodobností připadne až do příštího volebního období. 

6.2 Fiskální důsledky stárnutí populace – dlouhodobá projekce 

Analýza vývoje veřejných výdajů v dlouhém období vychází převážně ze společných 
předpokladů a metodologií diskutovaných Skupinou pro stárnutí populace (AWG) při 
Hospodářském a finančním výboru Evropské rady a z predikce střednědobého 
makroekonomického vývoje Ministerstva financí ČR. Dlouhodobá projekce nezahrnuje žádná 
dosud neschválená opatření plánovaná v rámci reforem důchodového systému a zdravotnictví, 
která byla popsána v předchozí subkapitole. 
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Tabulka 6.1: Makroekonomické předpoklady projekcí 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2010 2020 2030 2040 2050

Růst produktivity práce 5,0 5,1 3,0 2,7 1,9 1,7
Reálný růst HDP 6,4 5,3 2,5 1,9 0,4 0,8
Míra partic ipace mužů (ve věku 20 - 64) 83,2 84,6 87,4 87,1 84,4 85,6
Míra partic ipace žen (ve věku 20 - 64) 68,5 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 7,1 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Podíl populace starší 65 let na celkové populaci 14,4 15,5 20,8 23,6 26,8 31,0

v % HDP 

 
Zdroj: ČSÚ (2006), MF ČR, AWG 

Odhady dopadů populačních změn se proti loňské aktualizaci KP výrazněji nemění. Ukazují 
na sílící tlaky zejména v oblasti výdajů citlivých na věkovou strukturu populace, jejichž 
nárůst mezi roky 2006 – 2050 je odhadován na téměř 8 p.b. HDP. K tomuto zvýšení nejvíce 
přispějí výdaje na starobní důchody (nárůst ve stejném horizontu o 6,0 p.b. HDP) a výdaje na 
zdravotní a dlouhodobou péči (nárůst o 2,4 p.b. HDP). 

Tabulka 6.2: Dlouhodobá projekce příjmů a výdajů vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2010 2020 2030 2040 2050

Celkové výdaje 43,6 39,4 39,8 42,7 48,4 55,5
   z toho:  Výdaje závisející na věkové struktuře 19,7 18,1 18,6 20,7 24,3 27,4
      Důchody 8,3 7,7 8,3 9,5 12,2 14,3
         Důchody v rámci sociálního zabezpečení 8,3 7,7 8,3 9,5 12,2 14,3
            Starobní a předčasné důchody (55+) 7,5 7,0 7,5 8,7 11,5 13,6
            Ostatní důchody (do 54) 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
         Zaměstnanecké důchody 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Zdravotní péče 6,5 6,2 6,5 7,1 7,9 8,7
      Dlouhodobá péče 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
      Vzdělání 3,5 3,0 2,6 2,7 2,8 2,9
      Ostatní výdaje závisející na věkové struktuře 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0
   z toho: Úroky 1,1 1,2 1,2 2,0 4,1 8,0
Celkové příjmy 40,7 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1
   z toho:  Důchod z vlastnictví 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

   z toho:  Pojistné na důchodové zabezpečení 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Aktiva  fondů důchodového zabezpečení (a) 0,2 3,3 10,6 8,9 0,0 0,0

   z toho:  Konsolidovaná aktiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP 

 
(a) Kumulované kladné saldo důchodového účtu (aktiva fondů důchodového zabezpečení) bude mezi roky 2030 a 

2040 vyčerpáno. 
Zdroj: MF ČR 

Vysoký nárůst těchto výdajů za předpokladu nezměněných politik by vedl k prohloubení 
primárního deficitu, růstu úrokových plateb a rychlé kumulaci vládního dluhu. 
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Graf 6.1: Projekce výdajů Graf 6.2: Primární deficit a dluh 

  
 
Zdroj: MF ČR 

Na základě těchto projekcí jsou v rámci analýzy udržitelnosti hodnoceny odchylky 
projektovaného vývoje od vývoje vyhovujícího požadavkům Paktu stability a růstu, tj. udržení 
dluhu na úrovni maximálně 60 % HDP.  

Analýza identifikuje rozsah nutné jednorázové fiskální konsolidace, která by za předpokladu 
dále nezměněných politik vedla ke splnění tohoto požadavku v horizontu roku 2050. ČR by 
musela provést opatření, která by snížila podíl výdajů nebo zvýšila podíl příjmů na HDP v 
roce 2010 o 3,8 p.b. (tzv. indikátor S1). To znamená, že celkové saldo vládního sektoru by 
muselo být v roce 2010 přebytkové v rozsahu 1,5 % HDP. Pokud by měla být zajištěna 
permanentní solventnost vládního sektoru, muselo by v roce 2010 dojít k fiskální korekci 
dokonce ve výši 7,9 % HDP (tzv. indikátor S2). 

Tabulka 6.3: Rozsah nutné fiskální konsolidace 
Rok Rok Rok
2010 2011 2012

1. Příjmy 37,1 37,1 37,1
2. Primární výdaje 38,2 38,2 38,1
3. Primární saldo (1-2) -1,1 -1,1 -1,0
4. Rozsah permanentní fiskální konsolidace S1 ( 1) 3,8 3,9 4,0
5. Udržitelné primární saldo (3+4) 2,7 2,8 3,0
6. Udržitelné celkové saldo 1,5 2,0 2,1

Rozsah permanentní fiskální konsolidace S2 (2) 7,9 8,0 8,1

% HDP

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

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 příjmy 

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

Zdroj: MF ČR 


