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IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu 
pro rok 2012 

Podle aktuálních odhadů odeslaných Eurostatu k 1. 10. 2012 očekává MF v roce 2012 vládní 
deficit12 ve výši 124,0 mld. Kč, tj. 3,2 % HDP. Tato data svědčí o tom, že vládní deficit 
bude o 0,2 p.b. vyšší než cíl stanovený v Konvergenčním programu (duben 2012). 
V červenci 2012 vláda schválila fiskální strategii, která reflektovala změny 
makroekonomického prostředí a jejich implikace pro fiskální vývoj. Vláda tak nově nesleduje 
fiskální cíle v podobě deficitů vládního sektoru (vyjma roku 2013), ale velikost diskrečních 
opatření k jeho snižování. Deficit vládního sektoru pro rok 2012 byl v červenci 
predikován na 3,2 % HDP, aktuální predikce vládního deficitu je ve shodné výši. 
V podílovém vyjádření jsou tedy výše celkových deficitů stanovené do roku 2015 vyšší než 
v Konvergenčním programu (duben 2012), průměrné fiskální úsilí, tj. meziroční změna 
strukturálního salda, činí v celém časovém horizontu přibližně 0,4 p.b., čímž zůstává 
zachována fiskální strategie schválená v dubnovém Konvergenčním programu. 

Výše vládního dluhu dosáhne ke konci roku 2012 hodnoty 1 736,6 mld. Kč, tj. 45,2 % HDP. 

Tabulka č. 15: Vládní deficit podle subsektorů v letech 2011–2012 a porovnání 
s Konvergenčním programem (duben 2012) 

KoPr
2011 2012 2012

(1) (2) (3) (2)-(3 )

Saldo sektoru vládních institucí v mld. Kč -125,2 -124,0 -117,0 -7,1

v % HDP -3,3 -3,2 -3,0 -0,2
ústřední vládní instituce v mld. Kč -103,3 -117,7 -106,3 -11,4

v % HDP -2,7 -3,1 -2,7 -0,3
místní vládní instituce v mld. Kč -15,0 -1,9 -6,9 5,0

v % HDP -0,4 0,0 -0,2 0,1
fondy sociálního zabezpečení v mld. Kč -6,9 -4,5 -3,8 -0,6

v % HDP -0,2 -0,1 -0,1 0,0

Notifikace k 1.10.2012
rozdíl

 

Po výrazném prohloubení schodku v roce 2009 o 132,4 mld. Kč na –5,8 % HDP (meziroční 
zhoršení o 3,6 p.b.) v důsledku vnějšího ekonomického šoku způsobeného světovou finanční 
a hospodářskou krizí dochází v dalších letech zejména díky přijatým konsolidačním 
opatřením k postupné korekci vývoje vládního salda na –3,3 % HDP v roce 2011.  

Podle odhadu MF se aktualizované saldo vládního sektoru ve srovnání s Konvergenčním 
programem (duben 2012) zhorší o 7,1 mld. Kč, na čemž se nejvíce podílejí ústřední vládní 
instituce (částkou 11,4 mld. Kč) a jen mírně fondy sociálního zabezpečení (0,6 mld. Kč). 
Místní vládní instituce naopak očekávají o 5,0 mld. Kč lepší výsledek svého hospodaření. 

U vládního salda dojde v roce 2012 v podstatě ke stagnaci, meziroční zlepšení bude činit 
1,1 mld. Kč. V rámci hospodaření centrální vlády dochází k meziročnímu zvýšení deficitu 
o 14,5 mld. Kč, u místní vlády lze očekávat zlepšení o 13,1 mld. Kč a také fondy sociálního 
zabezpečení by měly hospodařit lépe o 2,5 mld. Kč. 

Na straně příjmů došlo oproti původním dubnovým očekáváním k revizi předpokladu 
o daňových příjmech a to především vlivem DPH, což je způsobeno poklesem spotřeby 
domácností. Ke změně došlo také u předpokladu konečné spotřeby vlády, kdy oproti 

                                                 
12 Deficit je definován jako čisté výpůjčky sektoru vládních institucí v metodice ESA 95. 
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původnímu předpokladu z dubna se očekává její nižší pokles zejména kvůli změně 
předpokladů o vývoji mezd a mezispotřeby díky aktuálním informacím ze čtvrtletních účtů. 

Úroveň vládního dluhu se stále pohybuje pod hranicí prohibitivní hodnoty 60 % HDP a jeho 
dynamika po výrazném nárůstu v roce 2009 zpomalila. Vládní dluh roku 2012 se meziročně 
zvýší patrně o 168,7 mld. Kč na 1 736,6 mld. Kč, tj. 45,2 % HDP. Nicméně v roce 2012 lze 
očekávat zvýšení růstové dynamiky z 9,1 % na 10,8 %. V porovnání s Konvergenčním 
programem (duben 2012) se vládní dluh zvýšil o podstatných 22,9 mld. Kč, tedy o 1,2 p.b. 

 


