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IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu 
pro rok 2015 

Ministerstvo financí vypracovává pravidelně k pokladnímu plnění státního rozpočtu za 1. a za 
1. až 3. čtvrtletí informaci pro rozpočtový výbor12 o tom, jakým způsobem je naplňován 
Konvergenční program ČR13. 

Na základě nejnovějších odhadů ČSÚ odeslaných v rámci Notifikace vládního deficitu 
a dluhu do Eurostatu skončilo hospodaření vládního sektoru v roce 2014 deficitem ve výši 
1,9 % HDP. V roce 2015 se očekává výše deficitu taktéž na úrovni, tj. 1,9 % HDP. 

Ve srovnání s cílem stanoveným v Konvergenčním programu 2015 nedochází v aktuálním 
odhadu vládního deficitu k zásadnějším změnám a stejně jako v Konvergenčním programu 
z dubna 2015 očekáváme saldo sektoru na úrovni 1,9 % HDP.  

Relativně velkou změnou především s ohledem na jednotlivé transakce a jejich srovnatelnost 
je zařazení veřejných nemocnic s právní formou a.s. a s.r.o. a veškerých příspěvkových 
organizací do vládního sektoru. Samotný dopad na saldo i dluh není nikterak významný a je 
pod 0,1 % HDP. 

Výše dluhu sektoru vládních institucí dosáhla ke konci roku 2014 hodnoty 42,7 % HDP a pro 
rok 2015 se očekává výrazný relativní pokles na 40,8 % HDP. Díky nově zavedenému 
systému řízení státního dluhu pomocí investování volných finančních prostředků státní 
pokladny a také jejich používání na financování rozpočtových potřeb se podařilo utlumit 
nárůst zadlužení vládního sektoru, což přispívá ke kredibilitě ČR na finančních trzích, a 
investoři jsou v současné době ochotni dokonce za možnost nákupu dluhopisů MF platit 
(tzv. negativní výnos do splatnosti). Pokles je dán i nárůstem HDP. 

Tabulka č. 13: Vládní deficit v letech 2014–2015 

KP 2014 KP 2015
2014 2015 2015 2015

saldo sektoru vládních institucí v mld. Kč -83 -83 -94 -83
v % HDP -1,9 -1,9 -2,2 -1,9

Notifikace k 1.10.2015

 

V roce 2014 byla výše deficitu vládního sektoru ovlivněna několika nepříznivými faktory, 
mezi které patří především výplata náhrad Fondem pojištění vkladů ve výši 0,3 % HDP 
(14,7 mld. Kč) a výrazný výpadek spotřebních daní z tabákových výrobků vlivem zavedení 
časové platnosti tabákových kolků. Došlo také k opětovnému nastartování investiční aktivity 
vládního sektoru, kdy po několika letech výrazných poklesů zrychlily jak české, tak evropské 
investiční projekty. 

U salda vládního sektoru v roce 2015 očekáváme deficit na obdobné úrovni jako v roce 
2014 tj. 1,9 % HDP a s cíli v Konvergenčním programu 2015 je současné očekávání zcela 
v souladu. Z daňových příjmů nejvíce vzrostou nepřímé daně zejména díky velmi pozitivnímu 
vývoji spotřebních daní z tabákových výrobků, které se po výrazném propadu v minulém roce 
vrací na svou dlouhodobou růstovou trajektorii. Růst lze očekávat i u daně z přidané hodnoty, 

                                                 
12 Vypracovávání této informace plyne z usnesení rozpočtového výboru PSP ČR č. 128 ze dne 28. dubna 2011, 
ve kterém byl ministr financí požádán o aktuální odečet vždy k termínu čtvrtletního pokladního plnění. 
13 Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. 
Od roku 2011 je publikován vždy koncem dubna. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a 
nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. 
Blíže a aktuální znění viz www.mfcr.cz/kopr. 
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jejíž výnos ovšem bude brzděn zavedením druhé redukované sazby daně ve výši 10 % na 
vybrané komodity. V sociální oblasti došlo v roce 2015 k navýšení valorizačního schématu 
u všech typů důchodů v podobě mimořádné valorizace ve výši 1,8 %, která má důchodcům 
kompenzovat předešlé úspory důchodových výdajů v důsledku snížené valorizace. 

Pozitivní trend růstu investic nastartovaný v minulém roce bude pokračovat i v roce 2015, a to 
díky snaze o vyčerpání zbylé alokace na programové období 2007-2013, kdy na výdajové 
straně očekáváme nárůst tvorby fixního kapitálu ve výši okolo 35 %. Součástí investic, 
deficitu a dluhu je v roce 2015 i imputovaná částka 10,5 mld. Kč z titulu dlouhodobého 
pronájmu nadzvukových letounů JAS39 Gripen. 

Úroveň dluhu sektoru vládních institucí by měla v roce 2015 dosáhnout 40,8 % HDP, 
což je hluboko pod hodnotou 60 % HDP danou Paktem stability a růstu. Úroveň dluhu 
tak nadále v poměrovém vyjádření klesá (oproti roku 2013 i v absolutním vyjádření) 
zejména díky lepšímu využití prostředků státní pokladny při řízení likvidity. 


