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Úvod 
Česká republika (ČR) předkládá v rámci evropského mnohostranného dohledu a koordinace 
fiskálních politik pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu (KP). Minulý KP, 
předložený v březnu 2007, byl postaven na státním rozpočtu na rok 2007 připraveném 
předešlými vládami a schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (PS PČR) 
v prosinci 2006. O věcných záměrech současné vlády vyplývajících z jejího Programového 
prohlášení pouze stručně informovala poslední část KP.  

Nová vláda tvořená koalicí ODS, KDU-ČSL a Strany zelených získala důvěru Parlamentu ČR 
až v lednu 2007 a zdědila rozpočet zakládající pro rok 2007 fiskální expanzi. Vláda má 
vzhledem k povolebnímu rozložení sil v PS PČR omezený politický mandát (koalice i opozice 
získaly 100 křesel), a proto nemůže jednat bez podpory od zástupců opozičních politických 
stran. I proto vláda rozpočet na rok 2007 akceptovala, současně však vyjádřila odhodlání 
fiskální expanzi zastavit a vrátit veřejné finance k původní trajektorii poklesu deficitu. 

Ekonomické hodnocení předchozího KP obsahovalo následující doporučení: (i) zastavit 
zhoršování se rozpočtové disciplíny již v roce 2007 a odstranit nadměrný deficit věrohodným 
a udržitelným způsobem nejpozději do roku 2008, (ii) revidovat výdajovou skladbu s cílem 
snížit podíl mandatorních výdajů, a (iii) s ohledem na zvyšující se výdaje související se 
stárnutím populace zlepšit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí implementací 
potřebných reforem v oblasti důchodového systému a zdravotnictví. 

Návrh státního rozpočtu na rok 2008 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 
2009 a 2010 respektují stanovený termín pro odstranění nadměrného deficitu a reagují na výše 
uvedená doporučení. Zásadní krok představuje přijetí zákona o stabilizaci veřejných financí1 
zastřešujícího úpravy 49 zákonů, které se převážně týkají mandatorních výdajů.  

Záměrem vlády je pokračovat v zahájených reformních krocích. Pro připravované návrhy 
chce získat podporu napříč parlamentními politickými stranami tak, aby přijaté reformy byly 
nezvratné. Záměrem je prosadit přijetí reforem ještě v tomto volebním období, tj. do poloviny 
roku 2010. 

KP je v souladu s dalšími strategickými dokumenty ČR – Aktualizovanou strategií 
přistoupení ČR k eurozóně ze srpna 2007, Zprávou o plnění Národního lisabonského 
programu 2005 – 2008 z října 2007 a s Národním strategickým referenčním rámcem na 
období 2008 – 2013. 

Minulý KP z března 2007 byl pro informaci odeslán do Parlamentu ČR. Ve srovnání 
s předchozími lety mu příslušné výbory věnovaly zvýšenou pozornost. Vyžádaly si, aby je 
vláda v průběhu roku seznámila s tím, jak byl KP hodnocen Evropskou komisí a Radou 
ECOFIN a jaké další kroky byly schváleny v proceduře při nadměrném schodku. Po rozpravě 
výbory vyzvaly vládu k nápravě situace. 

                                                 
1 Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných financí přijatý dne 19.9.2007. 


