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5 Kvalita veřejných financí – příjmy a výdaje 

5.1 Příjmy vládního sektoru 

Vlivem nepříznivé ekonomické situace se v roce 2009 očekává meziroční pokles celkových 
příjmů vládního sektoru o téměř 6 % na úroveň cca 1 422 mld. Kč, resp. 39,0 % HDP. Za 
propadem příjmů stojí především příjmy z daní a sociálního pojištění, které oproti roku 
2008 poklesnou o více než 8 %, a v relativním vyjádření tak dosáhnou cca 33,2 % HDP. 

Na příjmovou stranu se v roce 2009 současně promítá jak dopad ekonomické krize na daňové 
příjmy vládního sektoru, tak odraz opatření přijatých vládou na zmírnění krizových důsledků. 
S výjimkou spotřebních daní následně v roce 2009 pravděpodobně dojde k poklesu ve výnosu 
u všech významných daní a sociálních příspěvků (blíže viz Tabulka 5.1).  

Nejvíce bude tento pokles patrný u daně z příjmu právnických osob (DPPO), jejíž výnos bude 
v roce 2009 ve srovnání s předchozím rokem o 21 % nižší. Tato skutečnost je dána především 
silnou procykličností daňové základny, která v závislosti na fázi hospodářského cyklu kolísá 
v mnohem větší míře než například mzdy zaměstnanců nebo spotřeba. Další příjmovou 
položkou, u které očekáváme výrazný pokles, je daň z příjmu fyzických osob (DPFO), která 
by se měla oproti roku 2008 snížit o téměř 18 %.  

Spotřební daně vzrostly o 3,6 %, v tomto tempu je však zahrnut rovněž efekt legislativní 
změny schválené v roce 2007, kdy od roku 2008 došlo ke zvýšení spotřební daně 
z tabákových výrobků. Efektem předzásobení je dán nižší srovnávací základ v roce 2008, 
ze kterého je počítán růst v roce 2009. Při abstrakci od tohoto efektu by nejspíše došlo 
k pozorovatelnému poklesu rovněž u spotřebních daní. 

Výraznější nárůst lze na příjmové straně očekávat u nedaňových příjmů, a to především 
v důsledku nárůstu investičních dotací vládního sektoru přijatých od jiných sektorů, resp. 
ze zahraničí. V tomto případě jde především o platby z Evropské unie na projekty 
podporované z její strany.  

Jako důsledek opatření pro posílení příjmové strany (viz Box 5.1) se příjmová situace 
vládního sektoru v roce 2010 významně zlepší a daňové příjmy meziročně vzrostou o cca 
1,0 p.b. HDP na 19,1 % HDP (tzn. opětovně se přiblíží relativní úrovni roku 2008). Zlepšení 
se v roce 2010 dotkne všech příjmových položek, nejvýznamněji pak položky daně z výroby 
a dovozu (meziroční zvýšení příjmů o 0,8 p.b. HDP). V dalších letech výhledu bude sice 
v souvislosti se snižováním úhrnné daňové kvóty podíl daňových příjmů na HDP postupně 
klesat, úrovňového dna roku 2009 však ani v konečném roce výhledu nedosáhne. 

Úhrnná daňová kvóta nadále vykazuje v čase pokles. Výjimkou je rok 2010, ve kterém se plně 
promítnou opatření na příjmové straně přijatá ke stabilizaci veřejných financí. Po očekávaném 
rekordním propadu daňové kvóty v roce 2009 až na hodnotu 33,2 % HDP, způsobeném 
především snížením výše daňových příjmů ze zisku, nastane v roce 2010 její zvýšení o 1,3 
p.b. na 34,5 % HDP. Poté bude opět pokračovat v minulosti nastolený trend postupného 
snižování hodnoty kvóty až na hranici okolo 34,6 % HDP v roce 2012 (viz Tabulka 5.1). 
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Tabulka 5.1: Příjmy vládního sektoru 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

P říjmové položky

Daňové příjmy 19,6 18,1 19,1 19,1 19,0
Daně z výroby a z dovozu D.2 11,0 11,1 11,9 11,6 11,3
Běžné daně z důchodů, jmění a jiné D.5 8,6 7,0 7,2 7,5 7,6
Kapitálové daně D.91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sociální příspěvky D.61 16,2 15,1 15,4 15,6 15,6
Důchod z vlastnictví D.4 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
Ostatní 4,2 4,9 5,1 5,1 5,1
Celkové příjmy TR 40,9 39,0 40,5 40,8 40,5
p.m.: Daňová kvóta 35,8 33,2 34,5 34,7 34,6

v % HDP kód ESA

 
(1) Predikce 
(2) Výhled 

Zdroj: ČSÚ (2008), MF ČR  

Box 5.1: Opatření pro posílení příjmové strany schválené Parlamentem v roce 
2009 

Daň z příjmu fyzických osob 
V oblasti daně z příjmu došlo ke zrušení daňového osvobození náhrad (s výjimkou v zákoně vyjmenovaných) 
ústavních činitelů s pozitivním ročním dopadem 0,1 mld. Kč a dále ke snížení výdajových paušálů pro 
podnikatele v oblastech tzv. svobodných povolání a autorských práv. Zde se výnos předpokládá na úrovni 
1,5 mld. Kč v roce 2010, dále pak na úrovni 1,6 mld. Kč v roce 2011 a 1,7 mld. Kč v roce 2012.  

Majetkové daně 

Od 1. 1. 2010 dochází ke zvýšení sazby daně z nemovitostí na dvojnásobek pro většinu budov a pozemků. Výnos 
této změny, který jde plně do rozpočtů municipalit, se očekává na úrovni 2,8 mld. Kč pro rok 2010, pro rok 2011 
okolo 2,9 mld. Kč a v roce 2012 cca 3 mld. Kč.   

Daň z přidané hodnoty 

Od 1. 1. 2010 dojde ke zvýšení obou sazeb DPH o 1 p.b., tzn. základní sazba se zvýší z 19 % na 20 % a snížená 
sazba vzroste z 9 % na 10 %. Očekávaný výnos tohoto opatření se odhaduje v akruálním vyjádření na 17,8 mld. 
Kč v roce 2010, v roce 2011 na 18,1 mld. Kč a konečně v roce 2012 na 18,5 mld. Kč. 

Spotřební daně 
Od 1. 1. 2010 se upravují sazby následujících daní: 

− Spotřební daň z pohonných hmot se zvyšuje o 1 Kč na litr s předpokládaným navýšením inkasa 
o 7,6 mld. Kč v roce 2010, o 7,7 mld. Kč v roce 2011 a v roce 2012 o 7,9 mld. Kč. 

− Spotřební daň z lihu se zvyšuje z 26 500 Kč na 28 500 Kč na hektolitr ethanolu s výjimkou lihu v ovocných 
destilátech z pěstitelského pálení, kde se sazba daně zvyšuje z 13 300 Kč na 14 300 Kč na hektolitr 
ethanolu. Od tohoto opatření se očekává zvýšení inkasa o 0,5 mld. Kč v každém roce střednědobého 
výhledu 2010 – 2012. 

− Spotřební daň z piva se zvyšuje u základní sazby o 8 Kč ze současné úrovně 24 Kč za každé celé procento 
extraktu původní mladiny na hektolitr na 32 Kč. Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary se rovněž 
zvyšují, a to v rozmezí od 4 Kč (pro pivovary s výrobou do 10 000 hektolitrů ročně) po 7,20 Kč (pro 
pivovary s výrobou v rozmezí od  150 000 do 200 000 hektolitrů). Výnos tohoto opatření je odhadován na 
1,2 mld. Kč v každém roce střednědobého výhledu 2010 – 2012. 

− Spotřební daň z tabákových výrobků bude rovněž zvýšena. V případě cigaret se zvýší pevná sazba daně 
z 1,03 Kč/kus na 1,07 Kč/kus a minimální výše daně vzroste z 1,92 Kč/kus na 2,01 Kč/kus. U tabáku vzroste 
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spotřební daň z 1 280 Kč/kg na 1 340 Kč/kg. Výnos tohoto opatření je vyčíslen na 1,8 mld. Kč v roce 2010 a 
2 mld. Kč v následujících dvou letech. 

Sociální a zdravotní pojištění 
Snížení sazby nemocenského pojištění o 0,9 p.b., původně plánované od roku 2010, se o rok posouvá a začne 
platit až od 1. 1. 2011. Zároveň se u pojistného zvyšuje strop pro vyměřovací základ ze 48násobku průměrné 
měsíční mzdy na 72násobek. Toto opatření je v případě sociálního pojištění platné pouze pro rok 2010, v případě 
zdravotního pojištění zákon časové omezení neuvádí. Dále došlo ke zrušení slev na pojistném. Dopady těchto 
opatření se v akruální metodice očekávají jako zvýšení příjmů o 32,6 mld. Kč v roce 2010, resp. o 1,6 mld. Kč 
v letech 2011 a 2012 proti autonomnímu scénáři. 

Dopady aktivních opatření daňové politiky jsou shrnuty v tabulce 5.2. 

Tabulka 5.2: Dopady příjmových opatření schválených v roce 2009 
Rok Rok Rok
2010 2011 2012

Majetkové daně 2,8 2,9 3,0

Daň z příjmů 1,5 1,6 1,7
Spotřební daně 11,1 11,4 11,6

DPH 17,8 18,1 18,5
Sociální a zdravotní pojištění 32,6 1,6 1,6

Celkem dopad na příjmy 65,8 35,6 36,4
Celkem dopad na příjmy (v % HDP) 1,8 0,9 0,9

mld. Kč

 
Zdroj: MF ČR 

Nad rámec příjmových opatření schválených pro rok 2010 vláda navrhla dodatečná opatření 
zlepšující příjmovou stranu veřejných financí pro roky 2011 a dále. Konkrétně se jedná 
o navržené zvýšení stropu pro odvod sociálního zabezpečení na šestinásobek průměrné 
měsíční mzdy, zachování současného stavu nemocenského pojištění a zavedení druhé, 
zvýšené sazby daně z příjmu fyzických osob na úrovni 31 %, kterou by se zdaňovaly příjmy 
převyšující strop sociálního zabezpečení. Souhrn dopadů navržených příjmových opatření 
v letech 2011 a 2012 je obsažen v následující Tabulce 5.3. 

Tabulka 5.3: Dopady příjmových opatření navržených pro roky 2011 – 2012 
Rok Rok
2011 2012

Strop u soc. zabezp. ve výši 6x prům. mzdy 3,0 3,1
Nemocenské poj. - zachování souč. stavu, č. dopad 6,8 7,0
DPFO - sazba 31 % nad stropy u SP 2,0 2,1

Celkem dopad na příjmy 11,8 12,2
Celkem dopad na příjmy (v % HDP) 0,3 0,3

mld. Kč

 
Zdroj: MF ČR 

5.2 Výdaje vládního sektoru 

Na rozdíl od příjmové strany si výdaje vládního sektoru zachovají určitou růstovou dynamiku 
a v roce 2009 podle odhadů vzrostou o 4,8 %. Především v důsledku poklesu nominálního 
HDP se výrazně zvýší podíl výdajů vládního sektoru na HDP na hodnotu 45,5 %, což 
představuje meziroční skok o 2,5 p.b. 
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Konečná spotřeba vládního sektoru vzroste oproti roku 2008 v podílu na HDP o 1,5 p.b. 
Na jejím růstu se nejvíce podepsaly výdaje na individuální spotřebu, především potom 
poměrně výrazný růst naturálních sociálních dávek zejména na zdravotní péči.  

Vzhledem k výraznějšímu růstu nezaměstnanosti v důsledku redukce počtu pracovních míst 
v době hospodářského útlumu dochází rovněž k akceleraci sociálních transferů (především 
obyvatelstvu), které ve srovnání s rokem 2008 vzrostou o 6,8 %. Nicméně v porovnání 
s předchozími roky se i v této krizové době jedná o poměrně mírný nárůst. Dalším výrazným 
faktorem růstu výdajů jsou úroky placené vládním sektorem za svoji pozici dlužníka. Ty by 
měly podle odhadů v roce 2009 vzrůst o téměř 13 %.  

Poměrně mírný nárůst se v roce 2009 očekává u vládních investic, které se zvýší oproti roku 
2008 o 1,6 %. Zde je nutné zmínit zásadní vliv evropských prostředků, bez kterých by vládní 
investice v roce 2009 pravděpodobně výrazně klesaly. S tímto vývojem koresponduje výrazný 
nárůst přijatých investičních dotací (především z EU). 

Celkovou dynamiku výdajové strany v roce 2009 zpomaluje prodej jednotek přiděleného 
množství CO2, uvažovaný dosud v relativně konzervativní výši přibližně 11 mld. Kč jako 
příjem Státního fondu životního prostředí. V roce 2009 se očekává použití pouze malé části 
z těchto prostředků (přibližně 0,5 mld. Kč), a položka tedy poměrně výrazně zlepšuje letošní 
saldo vládního sektoru. 

U ostatních výdajů došlo v zásadě k vývoji, který příliš nevybočoval z trendů nastartovaných 
v minulých letech. 

V návaznosti na úsporná opatření vlády rovněž v roce 2010 vstoupí v platnost řada redukcí 
v oblasti sociálních výdajů (viz Box 5.2), které dynamiku růstu výdajů vládního sektoru 
zmírní. Jedná se zejména o redukci objemu mezd a platů státních zaměstnanců (rušení 
funkčních míst), zmrazení důchodů a plánované vázání výdajů jednotlivých kapitol. Vláda je 
odhodlána v roce 2010 regulovat své běžné výdaje tak, aby deficit sektoru vlády nepřekročil 
5,3 % HDP. 
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Tabulka 5.4: Výdaje vládního sektoru 
v % HDP kód ESA Rok Rok Rok Rok Rok

2008 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (2) (2)

Výdajové položky

Náhrady zaměstnancům D.1 7,6 7,9 7,7 7,4 7,0
Mezispotřeba P.2 6,2 6,8 6,3 6,0 5,6
Sociální transfery 18,2 19,6 19,8 19,5 19,1

Naturální sociální dávky poskytované tržními výrobci
D.6311, 
D.63121, 
D.63131

5,4 5,8 5,8 5,8 5,7

Sociální dávky jiné než naturální D.62 12,8 13,8 14,0 13,7 13,4
Úroky EDP D.41 1,1 1,3 1,7 2,0 2,1
Dotace D.3 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 5,0 5,1 5,4 5,6 5,7
Ostatní 3,2 3,1 3,1 3,3 3,5
Celkové výdaje TE 43,0 45,5 45,8 45,6 44,7
p.m.: Spotřeba vlády (nominální) P.3 20,4 21,9 21,3 20,6 19,6  
(1) Predikce 
(2) Výhled 
Zdroj: ČSÚ (2008), MF ČR 

Box 5.2: Změny v sociálních výdajích schválené Parlamentem v roce 2009 

Výdaje související se sociálním a zdravotním pojištěním 

Nově byl upraven vyměřovací základ platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění, a to pevnou 
částkou stanovenou v zákoně (od l. 1. 2010 ve výši 5 355 Kč) s možností úpravy její výše nařízením vlády. 
Celková úspora se očekává ve výši  4,5 mld. Kč v roce 2010 a 7 mld. Kč v roce 2011. V tomto případě se sice 
jedná o pozitivní dopad do státního rozpočtu, avšak o stejnou částku dojde ke zhoršení salda veřejného 
zdravotního pojištění, celkový dopad na veřejné rozpočty je tedy nulový.  

V rámci výplaty náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, která zůstává pro rok 2010 v dřívější úpravě, se 
zachovává 50% refundace zaměstnavatelům, což v uvedeném roce zvýší výdaje o 2,2 mld. Kč. 

Výplaty sociálních dávek 

V oblasti sociálních dávek došlo především ke zrušení navýšení dávek navrhovaných v Zákoně o podpoře 
hospodářského růstu a sociální stability. Jedná se o dávky v nezaměstnanosti a rovněž přídavek na děti, který měl 
podle původního návrhu vzrůst o 50 Kč. Dopady těchto změn nevyčíslujeme, neboť daná opatření byla zrušena 
prakticky ještě před jejich realizací. 

V oblasti výplat z nemocenského pojištění dochází v jejich výpočtu ke změně parametrů dávek. V období od 
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 se při úpravě denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství  
a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství počítá do částky první redukční hranice 90 %. Výše 
nemocenského a peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 činí 60 % 
denního vyměřovacího základu. V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 činí podpůrčí doba  u ošetřovného 
nejdéle 6 kalendářních dnů a nejdéle 13 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance v trvalé péči 
o minimálně jedno dítě do 16 let s neukončenou povinnou školní docházkou. Podpůrčí doba počíná od čtvrtého 
dne potřeby ošetřování nebo péče. Dále byla snížena procentní sazba pro denní dávku nemocenského při 
dlouhodobé pracovní neschopnosti  (od 31. dne do 60. dne pracovní neschopnosti z 66 % na 60 % a od 61. dne 
pracovní neschopnosti z 72 % na 60 %). Úsporný dopad těchto opatření činí v akruální metodice cca 4,4 mld. 
Kč. 

Mzdová politika  

V oblasti mezd a platů státních zaměstnanců došlo k rušení funkčních míst s úsporným dopadem na výdaje v 
roce 2010 ve výši 3,8 mld. Kč. Od tohoto dopadu je ale nutné odečíst snížení odvodů z pojistného a daní ve výši 
cca 1,8 mld. Toto rušení funkčních míst je trvalého charakteru. 
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Zmrazení důchodů 
V ČR se zvýšení důchodů stanovuje tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo částku odpovídající 
nejméně 100 % růstu cen a dále částku odpovídající nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy, pokud takto 
vypočtené zvýšení činí alespoň 2 %. Protože však poslední podmínka nebyla splněna, vláda rozhodla 
o neprovedení valorizace k 1. 1. 2010. Toto nařízení má mít úsporný efekt ve výši cca 6,9 mld. Kč v roce 2010, 
v roce 2011 cca 4,5 mld. Kč a v roce 2012 přibližně 5,1 mld. Kč.  

 

Tabulka 5.5: Dopady změn sociálních zákonů schválených v roce 2009 
Rok Rok Rok
2010 2011 2012

Změna vyměřovacího základu pro veřejné zdravotní pojištění 0,0 0,0 0,0
Zachování refundace 50 % náhrady mzdy zaměstnavatelům -2,2 0,0 0,0

Výplaty nemocenské 4,4 0,0 0,0
Neprovedení valorizace důchodů 6,9 4,5 5,1
Zrušení funkčních míst ve veřejném sektoru 2,0 2,0 2,0

Celkový dopad na saldo 11,1 6,5 7,1
Celkový dopad na saldo (v % HDP) 0,3 0,2 0,2

mld. Kč

 
Zdroj: MF ČR 

Obdobně jako v případě příjmové strany navrhla vláda nad rámec úsporných výdajových 
opatření schválených pro rok 2010 další opatření pro roky 2011 a 2012. Jedná se konkrétně 
o snížení běžných výdajů rozpočtových kapitol a celkové snížení mandatorních výdajů. Tato 
opatření představují v celkovém dopadu zlepšení veřejných příjmů v letech 2011 a 2012 o 0,5 
resp. 1,0 p.b. HDP. Numerické hodnoty dopadů shrnuje následující Tabulka 5.6. 

Tabulka 5.6: Dopady výdajových opatření navržených pro roky 2011 – 2012 
Rok Rok
2011 2012

Snížení běžných výdajů kapito l 13,3 22,0

Snížení mandatorních výdajů 5,1 19,6
Celkem dopad na příjmy 18,4 41,6
Celkem dopad na příjmy (v % HDP) 0,5 1,0

mld. Kč

 
Zdroj: MF ČR 

Tabulka 5.7 a graf 5.1 ukazují ve struktuře výdajů vládního sektoru institucí podle funkcí 
(COFOG) na pokračující meziroční pokles podílu celkových výdajů na HDP. Pokles se 
odrazil ve všech položkách klasifikace COFOG s výjimkou oblasti sociálních věcí, která 
zaznamenala mírný meziroční nárůst ze 12,7 % HDP na 12,9 % HDP. Naopak k největšímu 
relativnímu poklesu došlo v období 2006 – 2007 v oblasti bydlení a společenské 
infrastruktury (z 1,6 % HDP v roce 2006 na 1,1 % HDP v roce 2007).  
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Tabulka 5.7: Výdaje sektoru vládních institucí podle funkcí 
 Rok Rok Rok Rok Rok

2003 2004 2005 2006 2007
1. Všeobecné veřejné služby 1 5,2 4,9 5,4 4,4 4,4
2. Obrana 2 1,9 1,4 1,6 1,3 1,2
3. Veřejný pořádek a bezpečnost 3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1
4. Ekonomické záležitosti 4 8,3 7,5 6,9 7,1 6,9
5. Ochrana ži votního prostředí 5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0
6. Bydlení a společenská infrastruktura 6 1,2 1,6 1,6 1,6 1,1
7. Zdraví 7 6,4 7,3 7,2 7,2 7,1
8. Rekreace, kultura a náboženství 8 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3
9. Vzdělávání 9 5,2 4,8 4,8 4,9 4,7
10. Sociální věci 10 14,4 13,0 12,8 12,7 12,9
Výdaje celkem TE 47,3 45,1 45,0 43,8 42,6

Kód ESAv % HDP 

 
Poznámka: Celkové výdaje neodpovídají přesně aktuální verzi ročních národních účtů. Důvodem je odlišná 

periodicita zveřejňování hlavních agregátů ročních národních účtů (pololetně v dubnu a říjnu) a výdajů sektoru 
vládních institucí podle funkcí (jednou ročně v prosinci). 

Zdroj: ČSÚ 

V následujícím grafu jsou výdaje na jednotlivé účely znázorněny v podílu na celkových 
výdajích sektoru vládních institucí.  

Graf 5.1: Vládní výdaje podle funkcí  
(% celkových výdajů)  
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