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IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro 
rok 2011 

Podle aktuálních odhadů odeslaných Eurostatu k 1.10. 2011 očekává Ministerstvo financí 
v roce 2011 vládní deficit18 ve výši 142,4 mld. Kč, tj. 3,7 % HDP.19 Nový odhad 
Ministerstva financí svědčí o tom, že vládní deficit bude o 0,5 p.b. nižší než cíl stanovený 
v Konvergenčním programu (duben 2011). Výše odhadovaného vládního dluhu dosáhne 
ke konci roku 2011 hodnoty 1 560,5 mld. Kč, tj. 40,9 % HDP. 

Tabulka č. 15: Vládní deficit podle subsektorů v letech 2009–2011 a porovnání s Konvergenčním 
programem (leden 2010) 

MF KoPr Rozdíl 
2009 2010 2011 2011

semifinal odhad predikce predikce
Saldo sektoru vládních institucí v mld. Kč -218,6 -182,7 -142,4 -154,3 11,9

v % HDP -5,8 -4,8 -3,7 -4,2 0,5
ústřední vládní instituce v mld. Kč -185,7 -153,6 -126,6 -132,2 5,6
 v % HDP -5 -4,1 -3,3 -3,6 0,3
místní vládni instituce v mld. Kč -22,3 -20,4 -11,6 -18,5 6,9

v % HDP -0,6 -0,5 -0,3 -0,5 0,2
fondy sociálního zabezpečení v mld. Kč -10,7 -8,7 -4,2 -3,6 -0,6

v % HDP -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0

ČSÚ 18)

MF 2011-KoPr 

 

Z minulého vývoje deficitů vládního sektoru vyplývá, že zatímco v období let 2007 a 2008 
Česká republika plnila fiskální maastrichtská konvergenční kritéria, následně v důsledku 
vnějšího ekonomického šoku způsobeného světovou finanční a hospodářskou krizí došlo 
v roce 2009 (zejména díky výpadkům na příjmové straně vládního sektoru) k prohloubení 
schodku na –5,8 % HDP (meziroční zhoršení o 3,6 p.b.). Díky souboru přijatých 
konsolidačních opatření a v průběhu roku 2010 realizovaným vázáním výdajů státního 
rozpočtu došlo ke korekci vývoje vládního salda.  

Aktualizované odhadované saldo vládního sektoru se ve srovnání s Konvergenčním 
programem (duben 2011) zlepšilo o 11,9 mld. Kč, na čemž se výrazně podílely místní vládní 
instituce (7,4 mld. Kč), ústřední vládní instituce přispějí ke zlepšení částkou 5,1 mld. Kč a 
fondy sociálního zabezpečení naopak své hospodaření podle aktuálních informací zhorší 
o 0,6 mld. Kč.  

Úroveň vládního dluhu se stále pohybuje pod hranicí referenční hodnoty 60 % HDP. Jeho 
dynamika po výrazném nárůstu v roce 2009 v následujících letech zpomaluje. 

Vládní deficit v roce 2011 zaznamená výrazný meziroční pokles o 40,3 mld. Kč. Na tomto 
zlepšení se budou podílet všechny subsektory vládního sektoru. V rámci hospodaření 
centrální vlády je očekáváno snížení deficitu o 27,0 mld. Kč, u místních vlád dojde ke 
zlepšení o 8,8 mld. Kč a také u fondů sociálního zabezpečení dojde ke zlepšení o 4,5 mld. Kč. 
Konsolidační úsilí se projevuje díky letošním opatřením přijatým zejména na výdajové straně. 

Odhadujeme, že vládní dluh roku 2011 se meziročně zvýší o 142,7 mld. Kč na 1 560,4 mld. 
Kč, tj. 40,9 % HDP. Růstová dynamika vládního dluhu se meziročně mírně sníží (z 10,3 % na 
10,1 %). V porovnání s Konvergenčním programem (duben 2011) se vládní dluh patrně sníží 
o 22,6 mld. Kč, tj. o 0,5 p.b. 

                                                 
18 Deficit je definován jako čisté výpůjčky sektoru vládních institucí v metodice ESA 95. 
19 Údaje o hospodaření sektoru vládních institucí, stejně jako údaje o HDP, jsou již založeny na revidovaných 
ročních národních účtech z 30.9.2011. 


