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8 Institucionální rámec fiskální politiky 
Koncepce reformy veřejných rozpočtů z roku 2003 položila základ pro zvýšení kvality 
institucionálního rámce veřejných financí. V současnosti pokračují jednotlivé kroky této 
reformy19. Zároveň byla schválena také nová opatření zaměřená na čerstvě identifikované 
výzvy pro celkové řízení veřejných financí.  

Jako hlavní cíle reformy byly identifikovány:  

Tabulka 8.1: Cíle a opatření Reformy veřejných rozpočtů 2003 
Cíle Opa tře ní
1. - Rež im  fiskálního c ílení

- S třednědobé výdajové rám ce
2. - Rezervní fondy

- P rogram ové rozpoč tování
3. - Integrace m im irozpoč tových ins tituc í

- Rež im  fiskálního c ílení
Zvýše ní tra nspa re ntnosti 
ve ře jných fina ncí

Zle pše ní fiská lní disciplíny            
a  stře dnědobé  orie nta ce

P osíle ní e fe ktivnosti ve ře jných 
výda jů

 

8.1 Plnění reformy veřejných financí 

Střednědobé výdajové rámce  

Institut fiskálního cílení a závazných střednědobých nominálních výdajových rámců se stal 
standardní součástí rozpočtového procesu podporující střednědobou orientaci rozpočtové 
politiky. Tím se rozpočtový proces stal důsledně dvoustupňovým. Oddělilo se totiž 
rozhodování na agregátní úrovni od rozhodování o jednotlivých rozpočtových položkách či 
programech.  Dodržování agregátních rámců  by mělo přispívat k proticyklickému působení 
fiskální politiky a zvětšovat manévrovací prostor pro výdajovou restrukturalizaci nezbytnou 
pro podporu udržitelného hospodářského růstu.  

V praktické rovině se doposud dařilo přijaté principy dodržovat jen částečně a hodnocení 
jejich účinnosti je smíšené. Jejich zavedení spolu s příznivým ekonomickým vývojem a 
částečnými úsporami ve výdajích přispěly k pozitivním výsledkům hospodaření vládního 
sektoru. Na druhé straně však existují problémy. Vzhledem ke značnému rozsahu 
dodatečných příjmů vládního sektoru převyšujících odhady, na kterých bylo založeno 
stanovení výdajových rámců, byla ke snížení deficitu využita pouze část těchto dodatečných 
příjmů. Zbytek financoval dodatečné výdaje, což vedlo k překročení výdajových rámců. 
I když se jednalo o narušení principu výdajových rámců, dodržení rámců při podstatně 
vyšších než očekávaných daňových příjmech by mělo výrazně restriktivnější dopad, než bylo 
původně zamýšleno.  

Výzvou pro zintenzivnění působení střednědobých výdajových rámců nadále zůstává posílení 
jejich závaznosti a zvážení zavedení sankční procedury upravující možné kroky při neplnění 
výdajových limitů kapitol státního rozpočtu. 

                                                 
19 Podrobně popsáno v programech roku 2004. 
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Integrace státních mimorozpočtových institucí 

K 1. lednu 2006 byl zrušen Fond národního majetku, jehož působnost a majetek byly 
převedeny na Ministerstvo financí. Pokračuje příprava ukončení činnosti ČKA, zabývající se 
správou a realizací nekvalitních aktiv, spojených zejména s transformací bankovního sektoru. 
Agentura zanikne k 31. prosinci 2007 a jejím nástupcem se stane Ministerstvo financí. 
Pozemkový fond, který je zodpovědný za privatizaci zemědělské půdy by měl zaniknout k 31. 
prosinci 2009. 

Rezervní fondy 

Do rezervních fondů se již od samého počátku jejich existence převádí poměrně vysoké 
částky, přičemž objem budoucích převodů je jen velmi obtížně odhadnutelný. Zároveň tento 
institut umožňuje organizačním složkám zvýšit výdaje nad úroveň schváleného rozpočtu, což 
komplikuje plnění fiskálních cílů. Paradoxně se tím omezuje možnost vlády realizovat 
stabilizační fiskální politiku a zhoršují se podmínky pro fiskální cílení.  

Vláda proto v roce 2006 přistoupila k regulaci objemu rezervních fondů s cílem stabilizovat 
jejich objem na úrovni stavu koncem roku 2005. V roce 2007 bude možné používat 
prostředky z rezervních fondů pouze se souhlasem vlády 20, a to s ohledem na stanovené 
fiskální cíle a zaměření fiskální politiky. 

Dosavadní zkušenosti s fungováním fiskálního cílení a zavedením možnosti neomezených 
převodů neutracených prostředků do rezervních fondů odkrylo nedostatky v  rozpočtovém 
procesu. K jejich odstranění by měla napomoci mimo jiné změna metod rozpočtování položek 
a programů.  

Programové rozpočtování 

I když rozpočtový proces je agregátně postaven na „top-down“ přístupu, na nižších úrovních 
stále ještě  přežívá tzv. inkrementální rozpočtování, jež vychází z minulé „historické báze“. 
To však přináší řadu nevýhod, zejména potenciální riziko konzervace špatných rozhodnutí 
z minulosti a nemožnost provádět ex-post hodnocení efektivnosti veřejných výdajů. 

Hlavním nástrojem k odstranění uvedených  nedostatků by mělo být zavedení programového 
rozpočtování. Pro úspěšnou implementaci tohoto nástroje je nutné disponovat jednotnou 
metodikou, která specifikuje požadavky na podobu programových dokumentů (cíle, kritéria 
hodnocení efektivnosti, monitorovací indikátory apod.).  

8.2 Nové výzvy 

Zvýšení absorpce evropských prostředků 

Hlavní fiskální výzvou je zvýšení absorpce a zajištění dostatečného prostoru ve veřejných 
rozpočtech pro spolufinancování výrazně větších objemů prostředků, které bude mít ČR 

                                                 
20 Omezení pro rok 2006 a 2007 se netýká prostředků určených na financování povodňových škod, 

dofinancování Evropských projektů a prostředků určených na financování Společné zemědělské politiky. 
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k dispozici v rámci finanční perspektivy EU na období 2007 až 2013. S tím jsou spojené také 
požadavky na institucionální ošetření.  

Od 1. 1. 2007 bude završena komplexní integrace prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 
soudružnosti do národního rozpočtového procesu, která dále zjednoduší a zrychlí systému 
toku finančních prostředků EU ke konečným příjemcům. 


