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9 Programové prohlášení nové vlády 

9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky 

Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných 
financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního sektoru, zastavit nárůst 
vládního dluhu, snížit nezaměstnanost a daňové zatížení a redukovat míru korupce a regulace. 
Fiskální konsolidace a  změna struktury výdajů zejména v mandatorní oblasti  povede i ke 
zvýšení kvality veřejných financí. 

Ke konkrétnímu rozpracování těchto strategických záměrů do legislativních kroků však dojde 
až v průběhu tohoto a následujícího roku, proto zde představujeme záměry vlády bez jejich 
kvantifikace.  

Vláda ve svém prohlášení uvádí fiskální cíle v národní metodice používané pro účely 
fiskálního cílení, která je založena na hotovostním přístupu. Plánuje postupně snížit schodek 
veřejných rozpočtů na úroveň 3,0 % HDP v roce 2008, na 2,6 % HDP v roce 2009 a na 2,3 % 
HDP v roce 2010. Vzhledem ke skutečnosti, že některá plánovaná opatření na příjmové a 
výdajové straně budou mít odlišné hotovostní a akruální dopady, je možné očekávat, že saldo 
vládního sektoru podle metodiky ESA 95 dosáhne v jednotlivých letech úrovně o cca 0,2 p.b. 
HDP vyšší 

Vláda se výslovně se přihlásila k principům fiskálního cílení a střednědobých výdajových 
rámců. Zavázala se předložit střednědobý fiskální výhled respektující tyto principy a 
mezinárodní závazky ČR k EU.  

Reaguje tak na nedostatky identifikované v posledním Národním programu reforem (2006) a 
v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2007 a jeho střednědobého výhledu (viz Kapitoly 4 
a 8). S ohledem na maximální výše deficitů bude na základě makroekonomických 
předpokladů a z nich vyplývající prognózy rozpočtových příjmů stanovena maximální 
nominální výše výdajů. Závazek dodržovat střednědobé výdajové rámce bude posílen 
zásadou, že v případě vyšších než očekávaných příjmů je nepřekročitelným indikátorem výše 
výdajů, v případě nižších příjmů je nepřekročitelným indikátorem výše deficitu. 

Fiskální konsolidace se bude opírat v rozhodující míře o konsolidaci výdajové strany 
veřejných financí prostřednictvím zastavení nárůstu výdajů, zejména sociálních. Hlavním 
nástrojem by mělo být moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdaje a 
snížení podílu mandatorních výdajů na státním rozpočtu do roku 2010 pod 50 % (z 54,7 % 
rozpočtovaných na rok 2007). 

Výdajově založená konsolidace umožní vedle redukce deficitu i pozvolný pokles složené 
daňové kvóty, která by měla do roku 2009 klesnout pod 34 % HDP v národní metodice (proti  
37% v roce 2007).  

Z hlediska dlouhodobé finanční udržitelnosti veřejných financí je hlavní prioritou vlády 
zahájení reforem systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. 
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9.2 Opatření na výdajové straně 

Hlavním nástrojem konsolidace veřejných rozpočtů a dosažení stanovených rozpočtových cílů 
je zpomalení růstu mandatorních výdajů, zejména sociálních. Vláda se v programovém 
prohlášení zavazuje regulovat vývoj mandatorních sociálních výdajů, které ve státním 
rozpočtu na rok 2007 tvoří téměř 80% celkových mandatorních výdajů. Cílem je, aby schodky 
veřejných financí nepřesáhly stanovené cíle a celkové mandatorní výdaje v roce 2010 
představovaly méně než 50 % státního rozpočtu.  

Vláda hodlá prosadit především následující úsporná opatření: 

• moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdaje; 

• odstranit automatická valorizační schémata, s výjimkou důchodů; 

• snižovat počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně; 

• změnit podmínky poskytování sociálního příplatku a snížit výše a přehodnotit poskytování 
dalších dávek s cílem zvýšení jejich transparentnosti a adresnosti; 

• změnit systém nemocenského pojištění zavedením třídenní karenční lhůty, snížením 
procentní sazby pro výši náhrady mzdy a nemocenských dávek, zavedením redukce 
denního vyměřovacího základu 

• zavést flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s degresivní platbou v průběhu let a s 
omezením do tří let věku dítěte; 

• vyhodnotit vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost 
rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího vzdělávání; 

• odstranit demotivaci k výdělku způsobenou skokovými hranicemi pro příjem sociálních 
dávek tak, aby čistá mezní míra zdanění byla maximálně lineární;  

• odložit účinnost schváleného systému sociálního úrazového pojištění o jeden rok a 
vytvoření nového systému bez zatížení státního rozpočtu. 

9.3 Opatření na příjmové straně 

Změna trendů mandatorních výdajů spolu se změnou kvality výdajové struktury umožní 
postupně snižovat daňové zatížení a posunovat dále jeho strukturu směrem k nepřímému 
zdanění. Opírat se bude o následující hlavní opatření. 

Daně z příjmů 
• jednotná sazba daně z příjmů u fyzických i právnických osob ve výši 17 až 19 % a 

současně zvýhodnění rodin s dětmi a nízkopříjmových skupin obyvatel; 

• provést audit výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů fyzických i právnických 
osob s cílem ověřit potřebnost jejich dalšího trvání, redukovat významně počet výjimek a 
odečitatelných položek; 

• zjednodušit systém odpisování, zejména u malých organizací; 

• podporovat investice do vědy, výzkumu a ekologicky přínosných technologií; 
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Daň z přidané hodnoty 
• základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19 %; 

• současně se snížením základní sazby DPH bude změněna snížená sazba tak, aby byla 
únosná i pro sociálně slabé skupiny obyvatel; 

• výše snížené sazby DPH bude stanovena dodatečně a budou do ní zahrnuty mj. vybraná 
ekologicky šetrná paliva a technologie; 

Ostatní daňová opatření 
• zrušení daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací (s výjimkou osob, které 

nejsou v příbuzenském vztahu), z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí ze 
zemědělské půdy; 

• zrušení minimální daně pro živnostníky (OSVČ); 

• zvážení možnosti jednorázových jednoletých daňových prázdnin pro OSVČ. 

Ekologická daňová reforma 
 
V souladu s požadavky  EU a závazkem ČR bude  provedena ekologická daňová reforma. K 
1. 1. 2008 budou zavedeny nové energetické daně (daň z elektřiny, daň z uhlí, daň ze zemního 
plynu). V první fázi budou sazby daní nastaveny na úrovni minimálních sazeb daných 
evropskou legislativou. V druhé fázi lze uvažovat s postupným zvyšováním sazeb. 

Sociální pojištění 

V oblasti sociálního pojištění vláda plánuje přijmout následující opatření: 

• snížit sazbu pojistného sociálního v rozsahu výnosu ekologických daní  

• snížit vyměřovací základ pro pojistné sociálního a zdravotního pojištění OSVČ na 35 %; 

• zavést maximální vyměřovací základ (strop) pro pojistné  

• umožnit firmám do 50 zaměstnanců si v rámci nového zákona o nemocenském pojištění 
(viz Kapitola 6.2) zvolit možnost částečné refundace výdajů na náhradu mzdy ze státního 
rozpočtu při nesníženém pojistném.  

Daňová správa 

Vláda chce zásadním způsobem snížit administrativní zátěž podnikání formou zjednodušení a 
racionalizace správy daní a pojistného. Sníží proto počet míst pro výběr daní a pojistného, 
dokončí projekt centrálních registračních míst a zavede editační povinnost daňové správy. 
Zároveň chce zamezit daňovým únikům, posílit motivaci k placení daní a zvýšit daňové 
výnosy. Vláda hodlá podat návrh na zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen. 
Zavede rovněž systém "superhrubé" mzdy jako současné hrubé mzdy plus odvodů na 
zdravotní a sociální pojištění placených zaměstnavatelem. 
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Ostatní příjmy 

Mezi záměry vlády je rovněž dokončení procesu privatizace. Vláda plánuje realizovat 
privatizaci ČSA, Letiště Praha a České pošty a posoudit částečnou privatizaci Českých drah. 
Hodnota akcií společnosti ČEZ by měla být zapojena do zahájení důchodové reformy. 
Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu skončí nejpozději rozpočtem na rok 2009. 

Od 1.1.2007 byl spuštěn systém elektronického mýta na dálnicích v ČR pro vozidla nad 12 
tun. V dalším kroku bude uplatněna koncepce na základě kombinace mikrovlnné a satelitní 
technologie, v rámci které dojde ke zpoplatnění všech dálnic a vybraných silnic I. třídy 
spravovaných státem pro vozidla nad 3,5 tuny. Vláda povede jednání s kraji s cílem rozšířit 
zpoplatnění silnic II., případně III. třídy. Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních 
parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje legislativa EU. 

S ohledem na priority identifikované v minulém KP (viz také Kapitola 8.2) vláda plánuje 
zjednodušení systému rozdělování evropských fondů a vytvoření přehledného a jednotného 
systému informování veřejnosti. Připraví systém spolufinancování programů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti z národních veřejných zdrojů, který bude zajišťovat maximální 
přístupnost programů všem relevantním aktérům regionálního rozvoje. 

9.4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí 

Hlavními prioritami nové vlády jsou kromě střednědobé konsolidace veřejných financí 
zahájení důchodové reformy a reformy zdravotnictví. Změny v důchodovém systému a ve 
zdravotnictví budou postaveny na zachování principů solidarity, zvýšení individuální 
odpovědnosti a podpory rodin s dětmi. 

Důchodová reforma 

První etapu důchodové reformy budou tvořit parametrické změny průběžného systému, včetně 
pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení minimální délky doby 
pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu (stropů) pro pojistné, 
zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu a dalších úprav ve smyslu předběžné 
dohody politických stran ze začátku roku 2006. 

Druhá etapa důchodové reformy bude spočívat v oddělení majetku akcionářů a klientů v 
systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené 
penzijní plány včetně garantovaných. Dále dojde ke zvýšení motivace k vyšším příspěvkům 
na dobrovolné důchodové připojištění, ve vyšší participaci zaměstnavatelů, v podpoře čerpání 
doživotních penzí z připojištění, ve vytvoření rezervního důchodového fondu a ve zřízení 
samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění. V souvislosti s 
ekologickou daňovou reformou bude vyřešeno její propojení s financováním důchodů a dojde 
k snížení sazby pojistného v rozsahu výnosu ekologických daní. Minimální příjmy důchodců 
ve výši životního minima budou garantovány. 

Třetí etapou důchodové reformy bude případné vytvoření dalšího dobrovolného spořícího 
pilíře důchodového systému, založeného na možnosti opt-out. 
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Reforma zdravotnictví 

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního 
zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze 
svých základních programových priorit. 

Bude proto iniciovat veřejnou diskusi o transformaci zdravotnictví a vznik expertní komise 
řízené nezávislým koordinátorem (obdoba expertního týmu k důchodové reformě). Do té 
doby však navrhne nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících 
principů: 

• zachování solidárního financování zdravotnictví; 

• posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na základě solidarity zdravých s 
nemocnými; 

• posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů, rovnoprávné postavení 
zdravotnických zařízení bez ohledu na vlastnictví a právní formu a nahradí tzv. zákon o 
neziskových nemocnicích v prostředí EU standardním zákonem o neziskových 
organizacích; 

• provedení transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti s větší 
transparentností fungování; 

• revize rozsahu zdravotního pojištění s jasně definovaným vymezením nároku na zdravotní 
péči a umožněním výběru jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění s 
možností připlatit si na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění; 

• zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků; 

• zdravotnictví jako jedna z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních 
fondů EU. 

 

Tyto kroky plánuje vláda provést ve svém volebním období do roku 2010. Opatření budou 
podrobněji rozpracována v návrhu státního rozpočtu na rok 2008 a tedy obsahem příští 
aktualizace KP. 

 


