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4 Hospodaření vládního sektoru – deficit a dluh 

4.1 Střednědobý rozpočtový výhled  

Strategie ČR v oblasti rozpočtové politiky je vedena zejména úsilím o odstranění nadměrného 
schodku vládního sektoru. 

Systematická snaha o snížení vládního deficitu byla zahájena přijetím Koncepce reformy 
veřejných rozpočtů v roce 2003. Souhrn opatření na příjmové i výdajové straně veřejných 
rozpočtů spolu s příznivým ekonomickým vývojem vedly k úspěšnému plnění cílů reformy 
v letech 2004 a 2005. Splnění fiskálního cíle je možné očekávat i v roce 2006.  

Vývoj v následujícím období je zatížen politickým cyklem před parlamentními volbami 
v roce 2006 a povolebním politickým patem. Výsledkem těchto faktorů bylo oslabení 
reformního úsilí před volbami a nemožnost prosadit zásadní opatření bezprostředně po 
parlamentních volbách.  

Poslední vývoj ukazuje, že ČR nebude schopna splnit fiskální cíle pro roky 2007 – 2008 
stanovené v loňském KP. Původní záměr odstranit nadměrný schodek udržitelným způsobem 
v roce 2008 se zřejmě podaří naplnit nejdříve o rok později. KP plně vychází ze schváleného 
zákona o státním rozpočtu na rok 2007 a jeho střednědobého výhledu na roky 2008 – 2009, 
který předpokládá dočasné zvýšení vládního deficitu v roce 2007 na 4,0 % HDP a následně 
pokračování poklesu deficitu na 3,5 % v roce 2008 a 3,2 % v roce 2009. Do předkládaného 
kvantitativního scénáře nejsou promítnuta plánovaná opatření, která by měla vést k urychlení 
fiskální konsolidace a která jsou obsažena v programovém prohlášení nové vlády (viz 
Kapitola 9). 

Plánovaná redukce vládního deficitu bude vyžadovat posílení úlohy režimu fiskálního cílení a 
obnovení důvěryhodnosti závazných výdajových rámců a střednědobé orientace veřejných 
financí, k čemuž se nová vláda ve svém prohlášení výslovně zavázala. 

Očekávaný nárůst vládního deficitu v roce 2007 znamená dočasné přerušení konsolidační 
strategie a přinese zpoždění na cestě k dosažení střednědobého rozpočtového cíle, 
stanoveného pro ČR v rámci fiskálních pravidel Paktu stability a růstu. Střednědobý cíl pro 
saldo vládního sektoru činí -1,0 % HDP. 

Počínaje rokem 2008 vychází střednědobý výhled ze závazku dále snižovat vládní deficit a ze 
schválených střednědobých výdajových rámců. Předkládaná strategie byla schválena vládou a 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR při projednávání státního rozpočtu na rok 2007. Za 
předpokladu udržování stálého tempa snižování deficitu alespoň na úrovni minimálního 
fiskálního úsilí by mohla ČR tedy dosáhnout svého střednědobého rozpočtového cíle -1,0 % 
HDP v roce 2013. 
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Tabulka 4.1: Střednědobý výhled vládního sektoru – saldo podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (2) (2)

Čisté půjčky/výpůjčky (EDP B.9) podle subsektorů

Vládní instituce S.13 -3,6 -3,5 -4,0 -3,5 -3,2
Ústřední vládní instituce S.1311 -3,6 -3,7 -3,8 -3,3 -3,0
Místní vládní instituce S.1313 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,2
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2006) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: ČSÚ, MF ČR 

Nastavení rozpočtové politiky musí ve stále větší míře zohledňovat dlouhodobé výzvy 
veřejných financí. ČR patří mezi země s nejméně příznivým dlouhodobým fiskálním 
výhledem. Nároky na střednědobou pozici veřejných financí budou proto významně 
ovlivněny podobou reformy systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. 

4.2 Hospodaření vládního sektoru v letech 2005 – 2007 

Rok 2005 

Minulý KP pracoval s očekáváním deficitu vládního sektoru v roce 2005 ve výši 4,8 % HDP. 
Podle předběžných údajů dosáhl tento deficit podstatně nižší hodnoty 3,6 %.  

Do výsledku se na straně příjmů promítl vyšší než očekávaný výběr daní. Byl dán zejména 
významnými změnami ve struktuře zdanění provedenými v roce 2004, které komplikovaly 
odhad daňových příjmů. Částečně se odvíjel rovněž od mírně rychlejšího růstu nominálních 
daňových základen proti předpokladům. 

Na straně výdajů saldo již druhým rokem pozitivně ovlivňovala nově zavedená možnost 
převodu nepoužitých prostředků do rezervních fondů. Převod do následujících let 
v neomezené míře byl rozpočtovými pravidly poprvé umožněn v roce 2004, kdy organizační 
složky státu převedly 24,7 mld. Kč. V roce 2005 se tato situace opakovala a převod 
prostředků vylepšil saldo o 24,9 mld. Kč (0,8 % HDP). Zdroje akumulované v rezervních 
fondech mohou být využity v následujících letech k navýšení výdajů a vnášejí tak do 
očekávaných výsledků hospodaření vládního sektoru značnou míru nejistoty. 

Výdaje v roce 2005 byly ovlivněny dvěma významnými jednorázovými transakcemi, které 
působily směrem ke zhoršení salda vládního sektoru. Jednalo se o pronájem vojenských 
letounů Gripen v hodnotě 9,6 mld. Kč (0,3 % HDP) a odpuštění nedobytné pohledávky vůči 
Sýrii ve výši 18,7 mld. Kč (0,6 % HDP). 

Rok 2006 

Fiskální cíl pro deficit vládního sektoru v roce 2006 byl v minulém KP stanoven na úrovni 
3,8 % HDP. Dosavadní vývoj ukazuje, že deficit vládního sektoru by mohl být mírně nižší. 
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V podzimní notifikaci odhadovalo Ministerstvo financí vládní deficit na 110,6 mld. Kč (3,5 % 
HDP). 

Vývoj příjmů vládního sektoru přibližně odpovídá loňským předpokladům. Příznivý 
ekonomický vývoj a pokračující nárůst ziskovosti velkých firem se promítají do vyššího 
výběru daně z příjmu právnických osob o zhruba 10 mld. Kč (0,3 % HDP). Naopak nižší 
plnění zaznamenávají spotřební daně, jejichž predikce je ztížena předzásobením výrobců 
z důvodu probíhajícího zvyšování sazeb daně z tabákových výrobků. Výnos daně z příjmu 
fyzických osob je ve větším než očekávaném rozsahu negativně ovlivněn zavedením institutu 
společného zdanění manželů s dětmi. 

K růstu výdajů přispívají v největší míře zvýšení sociálních transferů a zesílení investiční 
aktivity vládního sektoru. Naopak spotřeba vlády se zvyšuje relativně nízkým tempem a 
v reálném vyjádření v zásadě stagnuje. V roce 2006 bylo rozhodnuto o stabilizaci objemu 
prostředků v rezervních fondech  (blíže viz. Kapitola 8.1). Možnost převádět rozpočtované 
prostředky do dalších období by proto v roce 2006 na rozdíl od předchozích let neměla mít 
vliv na saldo vládního sektoru. Přesnost odhadu deficitu je nicméně značně závislá na 
naplnění tohoto předpokladu. 

Rok 2007 

ČR nebude v roce 2007 schopna dodržet cíl pro vládní deficit stanovený v minulém KP na 
úrovni 3,3 % HDP. Bez provedení dodatečných úsporných opatření totiž deficit dosáhne 
hodnoty okolo 4,0 % HDP. 

Příprava státního rozpočtu na rok 2007 byla zahájena v období před parlamentními volbami. 
Vlivem pozice v politickém cyklu došlo k oslabení reformního úsilí z let 2003 až 2005 a navíc 
k přijetí řady zákonů, které zvyšují výdaje vládního sektoru v příštích letech. Složitá 
povolební politická situace pramenící z rovnosti sil v levé a pravé části politického spektra 
znemožnila doprovodit již schválená opatření odpovídajícími rozpočtovými škrty. Důsledkem 
je rovněž překročení stanovených výdajových rámců v rozsahu 56,6 mld. Kč (1,6 % HDP) 
v roce 2007 a 56,8 mld. Kč (1,5 % HDP) v roce 2008. 

Těžiště zhoršení výhledu leží v oblasti výdajů do sociální oblasti. Balíček zákonů schválených 
na konci roku 2005 a v průběhu roku 2006 přináší zvýšení sociálních transferů v roce 2007 
v rozsahu zhruba 36,2 mld. Kč (1,1 % HDP). Dojde tak k další akceleraci meziročního růstu 
sociálních výdajů ze 7,3 % v roce 2006 na 9,7 % v roce 2007.  

Položkou s druhým největším příspěvkem k dynamice výdajů zůstane tvorba hrubého fixního 
kapitálu, kde se začne ve zvýšené míře projevovat zapojení prostředků z fondů EU. Vzhledem 
k předpokládanému nárůstu úrokových sazeb je rovněž možné předpokládat zvýšení nákladů 
dluhové služby o zhruba jednu třetinu (z 1,1 % na 1,4 % HDP). Výdaje na kolektivní spotřebu 
se budou nadále zvyšovat nižším tempem okolo 5 % v nominálním vyjádření. 

Příjmy vládního sektoru budou v roce 2007 nadále těžit ze strukturálních změn provedených 
od zahájení reformy veřejných rozpočtů. Změna struktury zdanění a zlepšení výběru daní 
přinesly zvýšení absolutní úrovně daňových příjmů, které není vysvětlitelné pouze příznivým 
cyklickým vývojem. Dynamický ekonomický růst se na zvyšování predikce příjmů podílí 
pouze částečně. Vzhledem k pomalému růstu cen a vysokému příspěvku zahraničního 
obchodu byla akcelerace nominálních daňových základen pomalejší než zrychlení reálného 
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ekonomického růstu. Z pohledu příjmů vládního sektoru působí příznivě posun růstové 
dynamiky od čistého exportu k domácí poptávce.7  

Tabulka 4.2: Saldo vládního sektoru podle subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1) (2)

Čisté půjčky/výpůjčky (EDP B.9) podle subsektorů

Vládní instituce S.13 -6,8 -6,6 -2,9 -3,6 -3,5 -4,0
Ústřední vládní instituce S.1311 -6,1 -6,0 -2,8 -3,6 -3,7 -3,8
Místní vládní instituce S.1313 -0,5 -0,5 -0,1 -0,1 0,0 -0,2
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2006) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: ČSÚ, MF ČR 

Vývoj celkového vládního deficitu je ovlivňován v rozhodující míře hospodařením ústředních 
vládních institucí. Místní vládní instituce hospodaří se stabilně nízkým deficitem. Vzhledem 
k jejich výdajové nezávislosti jsou možnosti vlády ovlivňovat jejich hospodaření omezené. 
Fondy sociálního zabezpečení (zdravotní pojišťovny) se vyznačují v zásadě vyrovnaným 
hospodařením, kterého je ovšem dosaženo za cenu transferů ze státního rozpočtu a odkupu 
nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven ze strany ústředních vládních institucí. 
Subsektor fondů sociálního zabezpečení tak částečně hospodaří na vrub ústřední vlády. 

4.3 Cyklicky očištěné saldo a charakter fiskální politiky 

Česká ekonomika se bude v horizontu daném KP přibližovat ke svému potenciálu. V roce 
2006 došlo k vytvoření pozitivní mezery produktu, která se bude v období 2007 – 2009 
postupně uzavírat. Skutečný produkt se bude přibližovat potenciálnímu, zejména v důsledku 
snížení tempa růstu reálného HDP. Očekávaný růst potenciálního HDP by měl být tažen 
hlavně souhrnnou produktivitou výrobních faktorů. 

S předpokládaným uzavíráním kladné produkční mezery v letech 2006 – 2009 se zmenšuje i 
cyklická složka salda vládního sektoru. V roce 2008 je možné očekávat meziroční pokles 
absolutní hodnoty cyklicky očištěného salda o 0,6 p.b., tedy tempem nekolidujícím s 
hospodářskými politikami vlády a současně splňujícím požadavek vyvíjet minimální fiskální 
úsilí daný Paktem stability a růstu. Ke splnění požadavku minimálního fiskálního úsilí v roce 
2009 bude nutné přijmout dodatečná opatření snižující deficit oproti schválenému výhledu 
minimálně o 0,1 – 0,2 p.b. HDP. 

                                                 
7 Vliv jednotlivých faktorů stojících za zvýšeným výběrem daní je velmi obtížné jednoznačně vyhodnotit, neboť 

v průběhu let 2003 až 2005 docházelo současně ke změně statutárních daňových sazeb, ke změně daňového 
určení, k posunům ve struktuře zdanění a k opakovaným revizím makroekonomických daňových základen 
v rámci mimořádných revizí národních účtů ČR. 
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Tabulka 4.3: Cyklicky očištěné saldo (a) 

Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (2) (2)

1. Růst HDP ve stálých cenách (%) 6,1 6,0 4,9 4,8 4,8
2. Saldo vládního sektoru EDP B.9 -3,6 -3,5 -4,0 -3,5 -3,2
3. Úroky (včetně FISIM) EDP D.41 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5
4. Růst potenciálního HDP (%) 4,8 5,0 5,1 5,1 5,2
Příspěvky:
                - práce 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1
                - kapitál 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
                - souhrnná produktivita výrobních faktorů 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0
5. Produkční mezera -0,1 0,9 0,7 0,4 0,1
6. Cyklická složka rozpočtu 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0
7. Cyklicky očištěné saldo (2 – 6) -3,6 -3,8 -4,2 -3,6 -3,2
8. Cyklicky očištěné primární saldo (7 – 3) -2,5 -2,6 -2,8 -2,2 -1,7

v % HDP kód ESA

 
(a) Údaje v řádcích 4 – 8 vycházejí z aktuálních odhadů MF ČR. 
(1) Odhad 
(2) Výhled 
 
Zdroj: MF ČR 

4.4 Vývoj vládního dluhu 

Poměr dluhu vládního sektoru k HDP dosáhl v roce 2005 hodnoty 30,4 % HDP. Jeho úroveň 
byla proti loňskému KP výrazně revidována směrem dolů v důsledku rozhodnutí o změně 
klasifikace nestandardní garance8. Do roku 2009 je možné předpokládat pouze pozvolný 
nárůst poměru dluhu k HDP. Navzdory existenci nadměrného deficitu by se měl vládní dluh 
do roku 2009 zvýšit pouze na 32,2 % HDP. Za předpokladu naplnění konsolidační strategie 
letošního KP a udržení odhadované úrovně potenciálního růstu by měl následně deficit 
poklesnout pod úroveň zajišťující stabilizaci podílu vládního dluhu na HDP.9  

Dluhová projekce předpokládá zápornou čistou akumulaci finančních aktiv vyplývající 
z privatizačních aktivit v letech 2005 až 2007 v rozsahu zhruba 4,7 % HDP. Tyto příjmy 
budou využity k financování deficitů až do roku 2008. Druhým významným jednorázovým 
faktorem působícím na vývoj vládního dluhu bude ukončení činnosti České konsolidační 
agentury (ČKA) ke konci roku 2007. ČKA předpokládá prodej zbývajících aktiv a úhradu 
závazků, čímž dojde k postupnému snížení jejího příspěvku k dluhu vládního sektoru z 1,5 % 
HDP v roce 2005 na 0,2% HDP. Imputované státní záruky budou postupně uhrazovány ze 
státního rozpočtu. S poskytováním nových rizikových garancí se nepočítá. 

Proti zvyšování poměru dluhu k HDP bude působit dynamický růst nominálního HDP na 
úrovni 7,5 až 8,0 %. Vzhledem k předpokládanému zvýšení úrokových sazeb dojde od roku 
2007 k nárůstu příspěvku úrokových plateb ke změně dluhu.  

                                                 
8 V rámci notifikací v dubnu 2006 bylo rozhodnuto o vyjmutí maximální hodnoty nestandardní garance 

(160 mld. Kč, tj. 6,2 % HDP) z deficitu a dluhu vládního sektoru v roce 2003. Tím  ČSÚ reagoval na  
vyjádření Eurostatu z ledna 2006, že tato státní garance se má vyloučit z vlivu na vládní deficit za rok 2003 a 
z vládního dluhu let 2003 až 2005 (a jako podmíněný závazek i z rozvahy vládních institucí). 

9 Při růstu nominálního HDP o 7 – 8 % ročně a úrovni dluhu cca 32 % HDP umožní stabilizaci podílu dluhu na 
HDP deficit na úrovni cca 2,2 – 2,5 % HDP. 
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Tabulka 4.4: Vládní dluh – příspěvky jednotlivých subsektorů 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (2) (2)

Příspěvky k dluhu podle subsektorů

Vládní instituce S.13 30,4 30,6 30,5 31,3 32,2
Ústřední vládní instituce S.1311 27,8 27,8 27,8 28,6 29,6
z toho: ČKA 1,5 0,6 0,2 - -
            státní záruky 2,6 1,7 1,2 1,0 0,9
Místní vládní instituce S.1313 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7
Fondy sociálního zabezpečení S.1314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

v % HDP kód ESA

 
(1) Notifikace (říjen 2006) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: ČSÚ, MF ČR 

Výsledkem uvedených faktorů bude v roce 2007 stagnace až mírný pokles podílu dluhu na 
HDP v rozsahu zhruba 0,1 p.b. V letech 2008 a 2009 je možné očekávat nárůst tohoto podílu 
určovaný deficitem vládního sektoru a růstem nominálního HDP, s odeznívajícím vlivem 
jednorázových faktorů v podobě prodeje finančních aktiv. Projekce tak neuvažuje s realizací 
dalších privatizačních projektů. 

Tabulka 4.5: Vývoj vládního dluhu a související ukazatele 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

(1) (2) (2) (2)

Úroveň hrubého dluhu 30,4 30,6 30,5 31,3 32,2
Změna hrubého dluhu -0,3 0,2 -0,1 0,8 0,9

Příspěvky ke změně hrubého dluhu

Primární saldo 2,5 2,4 2,6 2,0 1,6
Úroky (včetně FISIM) 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5
Nominální růst HDP -2,0 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3
Ostatní faktory působící na úroveň dluhu -2,0 -1,1 -1,9 -0,5 0,0
 - Rozdíl mezi hotovostním a akruálním přístupem -1,6 0,4 0,0 0,0 0,0
 - Čistá akumulace finančních aktiv -0,4 -1,5 -1,9 -0,5 0,0
                   z toho: Privatizační příjmy -3,6 -0,1 -1,0 0,0 0,0
 - Přecenění a ostatní faktory 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
p.m. implicitní úroková míra z úrovně dluhu 4,0 4,1 4,9 5,2 5,3

v % HDP

 
(1) Notifikace (říjen 2006) 
(2) Výhled 
 
Zdroj: MF ČR 

 


