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IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro 
rok 2013 

Podle aktuálních odhadů odeslaných Eurostatu k 1. 4. 2013 očekává MF v roce 2013 vládní 
deficit10 ve výši 109,6 mld. Kč, tj. 2,8 % HDP. Aktuální odhad naznačuje, že vládní deficit 
bude o 0,1 p.b. nižší než cíl stanovený v Konvergenčním programu (duben 2012). 
V červenci 2012 vláda schválila fiskální strategii, která reflektovala změny 
makroekonomického prostředí a jejich implikace pro fiskální vývoj. Vláda tak nově nesleduje 
fiskální cíle v podobě deficitů vládního sektoru (vyjma roku 2013), ale velikost diskrečních 
opatření k jeho snižování. Fiskální strategie schválená v dubnovém Konvergenčním programu 
však musí zůstat zachována a průměrné fiskální úsilí, tj. meziroční změna strukturálního 
salda, činí v  období let 2012 - 2015 přibližně 0,4 p.b. Deficit vládního sektoru pro rok 2013 
byl v červenci predikován na 2,9 % HDP, aktuální predikce vládního deficitu je o 0,1 
p.b. nižší.  

Výše vládního dluhu dosáhne ke konci roku 2013 hodnoty 1 872,2 mld. Kč, tj. 48,5 % HDP. 

 

Tabulka č. 13: Vládní deficit podle subsektorů v letech 2012–2013 a porovnání s Konvergenčním 
programem (duben 2012) 

KoPr
2012 2013 2013
(1) (2) (3) (2)-(3)

Saldo sektoru vládních institucí v mld. Kč -168,3 -109,6 -117,0 -7,4
v % HDP -4,4 -2,8 -2,9 0,1

ústřední vládní insti tuce v mld. Kč -159,3 -109,1 -106,9 -2,2
v % HDP -4,1 -2,8 -2,7 -0,1

místní vládní instituce v mld. Kč -2,2 1,3 -6,0 7,3
v % HDP 0,1 0,0 -0,2 0,2

fondy sociálního zabezpečení v mld. Kč -6,8 -1,8 -4,1 2,3
v % HDP -0,2 0,0 -0,1 0,1

Notifikace k 1.4.2013
rozdíl

 

V roce 2012 byla výše vládního deficitu negativně ovlivněna finanční kompenzací v rámci 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve výši 59 mld. Kč, které se 
podle metodiky ESA95 zaznamenává jako jednorázový výdaj (přibližně 1,6 % HDP). Jedná 
se pouze o metodickou úpravu akruálního systému účetnictví, nikoliv o skutečnou hotovostní 
platbu. Ke zvýšení vládního deficitu v tomto roce také přispělo zaznamenání neproplacených 
zdrojů z EU ve výši 12,2 mld. Kč (přibližně 0,3 % HDP). Po očištění o vliv těchto dvou 
operací by vládní deficit v roce 2012 činil 97,3 mld. Kč, což představuje -2,5 % HDP. 
Z uvedených údajů je zřejmé, že od roku 2010 dochází zejména díky přijatým konsolidačním 
opatřením k postupné korekci vývoje vládního salda. 

Podle odhadu MF se aktualizované saldo vládního sektoru pro rok 2013 ve srovnání 
s Konvergenčním programem (duben 2012) zlepší o 7,4 mld. Kč, na čemž se nejvíce podílejí 
místní vládní instituce, které očekávají o 7,3 mld. Kč lepší výsledek svého hospodaření, 
v menší míře pak fondy sociálního zabezpečení (částkou 2,3 mld. Kč) Naopak u ústředních 
vládních institucí je očekáván o 2,2 mld. Kč horší deficit, než se původně předpokládalo 
v Konvergenčním programu (duben 2012). 

                                                 
10 Deficit je definován jako čisté výpůjčky sektoru vládních institucí v metodice ESA 95. 
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U vládního salda dojde v roce 2013 k výraznému zlepšení o 58,7 mld. Kč. V rámci 
hospodaření centrální vlády dochází k meziročnímu snížení deficitu o 50,4 mld. Kč, u místní 
vlády lze očekávat zlepšení o 3,5 mld. Kč a také fondy sociálního zabezpečení by měly 
hospodařit lépe o 5,0 mld. Kč. Pokud ale odečteme od vládního deficitu roku 2012 
zaznamenání jednorázových výdajů (církevní restituce a neproplacené prostředky z EU), 
dojde k meziročnímu zhoršení celkového vládního deficitu o 12,3 mld. Kč (0,3 % HDP) a 
hospodaření ústřední vlády bude meziročně horší o 21,0 mld. Kč. Místních vlád a fondů 
sociálního zabezpečení se zaznamenání církevních restitucí a neproplacených prostředků EU 
netýká, jejich meziroční vývoj je i po očištění o tyto operace stejný jako je uvedeno výše. 

Oproti očekáváním z dubna 2012 došlo k revizi předpokladů směrem dolů na příjmové (cca 
41 mld. Kč) i výdajové straně (cca 32 mld. Kč). Zhoršení předpokladů je patrné zejména 
u daňových příjmů (přímých i nepřímých daní), naopak u sociálních příspěvků se předpokládá 
zlepšení téměř o 5 mld. Kč. Na výdajové straně došlo ke změně u předpokladu konečné 
spotřeby vlády, kdy oproti původnímu očekávanému meziročnímu poklesu z dubna 2012 se 
nyní očekává její mírný růst zejména kvůli změně předpokladů o mezispotřebě. Naopak 
tvorba hrubého fixního kapitálu by se měla vyvíjet hůře, než činil dubnový předpoklad a také 
výdaje spojené se sociálními dávkami by měly být nižší. 

Úroveň vládního dluhu se stále pohybuje pod hranicí prohibitivní hodnoty 60 % HDP a jeho 
dynamika po výrazném nárůstu v roce 2009 zpomalila. Vládní dluh roku 2012 se meziročně 
zvýší patrně o 113,47 mld. Kč na 1 872,2 mld. Kč, tj. 48,5 % HDP. Pozitivním signálem je, že 
v roce 2013 lze očekávat výrazné meziroční snížení růstové dynamiky z 12,1 % na 6,4 %. 
V porovnání s Konvergenčním programem (duben 2012) se vládní dluh zvýšil o podstatných 
70,0 mld. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


