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8 Plnění procedury při nadměrném schodku 
Na základě očekávaného překročení referenční hranice pro vládní deficit v roce 2009 byla 
s Českou republikou 2. prosince 2009 zahájena Procedura při nadměrném schodku (EDP). 
Rada doporučila ČR ukončit existenci nadměrného schodku do roku 2013 důvěryhodným 
a udržitelným snížením vládního schodku k HDP pod hodnotu 3 %. Rada současně vyzvala 
české orgány, aby podávaly zprávy o pokroku učiněném při plnění doporučení EDP 
v samostatných kapitolách aktualizací Konvergenčního programu, které budou připravovat 
v období let 2010 až 2013.  

V Doporučení Rady z 2. prosince bylo českým orgánům uloženo zejména i) v roce 2010 
provést opatření sloužící ke snížení schodku v souladu s návrhem zákona o státním rozpočtu 
na rok 2010; ii) v období 2010 – 2013 zajistit fiskální úsilí (zlepšení strukturálního salda) 
v průměrné roční výši 1 % HDP a; iii) specifikovat opatření, která jsou nutná pro nápravu 
nadměrného schodku do roku 2013 (pokud to dovolí cyklické podmínky) a pro rychlejší 
snížení schodku, pokud budou hospodářské a rozpočtové podmínky příznivější, než se 
v současné době předpokládá. Česká republika by měla mimo to důrazně vynucovat 
střednědobý rozpočtový rámec a zlepšit sledování provádění rozpočtu po dobu celého roku 
s cílem zamezit překročením výdajů vůči rozpočtovým a víceletým plánům. 

Cílem vlády je odstranění nadměrného schodku ČR do roku 2013. V horizontu KP plánuje 
vláda následující konsolidační strategii: 

Rok 2010 

Zhoršující se rozpočtová a finanční situace přiměla vládu v letních měsících roku 2009 
k urychlené přípravě balíčku úsporných opatření s cílem zabránit dalšímu zhoršování fiskální 
situace v roce 2010. Tento úsporný balíček již byl zapracován do návrhu státního rozpočtu na 
rok 2010 a byl  Poslaneckou sněmovnou schválen v říjnu 2009 již před samotným 
projednáváním návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Nejdůležitějšími opatřeními jsou 
zvýšení DPH, spotřebních daní a daně z nemovitostí, jakož i zrušení některých již přijatých 
protikrizových opatření, jako jsou vyšší dávky v nezaměstnanosti, vyšší přídavky na dítě, dále 
pak přechodné snížení sociálních dávek a platů ve státním sektoru a zmrazení důchodů. Podle 
prognózy Ministerstva financí z října 2009 přispěje konsolidační balíček k meziročnímu 
zlepšení strukturálního salda téměř 2 % HDP a umožní snížit vládní schodek v roce 2010 na 
přibližně 5,3 % HDP. 

V případě příznivějších hospodářských a rozpočtových podmínek, než se v současné době 
očekávají, je vláda odhodlána k rychlejšímu snížení schodku. 

Roky 2011 – 2012 

Vláda se v období do řádných voleb v květnu 2010 soustřeďuje na dva úkoly. Těmi jsou 
důsledná implementace státního rozpočtu v roce 2010 a příprava návrhu souboru 
hospodářsko-politických opatření („Východiska z krize – politika vlády v krátkodobém a 
střednědobém horizontu“; dále jen Východiska z krize). Jeho cílem je identifikovat prorůstově 
orientovaná strukturní opatření, která současně podpoří udržitelnost fiskální konsolidace.  
Začátkem února Rada hospodářské a sociální dohody (Tripartita) schválila Návrh 
krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejich důsledků. 

Strategie Východiska z krize určuje jako prioritu vlády v krátkodobém a střednědobém 
horizontu konsolidaci veřejných rozpočtů tak, aby byl postupně snižován deficit veřejných 
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financí. Navazuje na obrat od expanzivní fiskální politiky r. 2009 k restriktivní rozpočtové 
politice, prováděný již v průběhu r. 2010. Hlavní prioritou udržitelné fiskální konsolidace 
bude podpora takových strukturálních reforem, které zajistí udržitelnou stabilizaci a následně 
snižování relativního zadlužení vlády. 

Současná vláda ve spolupráci se sociálními partnery tak vytváří podmínky pro kontinuitu 
politik včetně pokračování v zahájené konsolidaci. Dopracování cesty fiskální konsolidace 
bude úkolem příští vlády včetně rozhodnutí, do jaké míry využije námětů a doporučených 
kroků vyplývajících z připravené strategie Východiska z krize.  

Dále bude nová vláda moci navázat na výstupy  poradního expertního sboru ministra financí a 
ministra práce a sociálních věcí, který byl v lednu 2010 ustanoven s cílem připravit pro příští 
vládu variantní návrhy dalšího možného  postupu v oblasti důchodové reformy. Tyto výstupy 
budou průběžně zveřejňovány a budou  dokončeny do konce května 2010. 

Tabulka 8.1: Plán fiskální konsolidace 
2008 2009 2010 2011 2012

Predikce Výhled Výhled Výhled

Autonomní výhled (mld. Kč) -77,4 -239,6 -195,8 -215,7 -222,6

(% HDP) -2,1 -6,6 -5,3 -5,6 -5,5

Kumulativní konsolidace (p.b. HDP) 0,8 1,3

(mld. Kč) 30,2 53,8
Cíl pro vládní sektor (mld. Kč) -185,5 -168,8

(% HDP) -4,8 -4,2
Strukturální saldo (% HDP) -5,5 -3,6 -3,2 -2,6
Fiskální úsilí (p.b. HDP) 1,9 0,4 0,6  
Zdroj: MF ČR 

 

S ohledem na autonomní fiskální vývoj po roce 2010 a v současnosti očekávaný ekonomický 
vývoj v letech 2011 – 2012 se ukazuje, že základní konsolidační cíl zajistit v tomto období 
v souladu s doporučeními z EDP, průměrné fiskální úsilí 1 p.b., bude dodržen za předpokladu: 

(i) získání dodatečných daňových příjmů z titulu vládou navržených změn v daňové 
oblasti pro rok 2011, a dále ve výši cca 12 mld. Kč,  

(ii) dodržení záměru snižovat udržitelně běžné a mandatorní výdaje kumulativně cca o 
cca 40 mld. Kč, viz kapitola 5. 

Dosažení těchto fiskálních cílů bude vyžadovat zejména úpravu výdajové strany rozpočtu. 
Jednotlivá hospodářsko-politická opatření  budou sledovat nejen konsolidační efekty, ale 
i jejich sociální náklady. Bude zodpovědností příští vlády, aby formulovala své priority a své 
politiky a stanovila konsolidační strategii pro příští období.  

Existuje riziko, že ČR jako velice otevřená malá ekonomika může reagovat na změny 
vnějších předpokladů, zejména pak rychlosti očekávaného oživení v zemích EU a na rychlosti  
jejich fiskální konsolidace. Na základě současných predikcí ať už MF, EK či jiných 
mezinárodních institucí nelze vyloučit ani riziko dalšího globálního ekonomického propadu. 
Doporučení Rady pro ČR a plánované fiskální úsilí v roce 2010 poskytují manévrovací 
prostor pro flexibilní přizpůsobení profilu fiskální konsolidace v jednotlivých letech výhledu 
vývoji reálné ekonomiky. 


