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Anotace 

 V předložené práci je analyzována fiskální politika České republiky po vstupu do 

Evropské unie, zejména na základě změn veřejných výdajů. V první části bakalářské práce 

je definován hlavní cíl, popsána cesta k jeho naplnění a popsán specifický cíl práce. V další 

části je popsáno, čím se fiskální politika zabývá obecně a jaké jsou její nástroje. Další 

kapitola se zabývá naplněním hlavního cíle bakalářské práce a analyzuje výdajovou 

politiku České republiky před vstupem do Evropské unie a po vstupu až do současnosti. 

Další část práce je zaměřena na vznik finanční krize, přijatá fiskální opatření v USA na 

summitech G20 a v České republice a na jejich dopady na ekonomiku. Na závěr práce je 

provedeno zhodnocení  hlavního cíle práce a rekapitulace řešené problematiky.  

Klíčová slova: fiskální politika, finanční krize, Česká republika, státní rozpočet, Evropská  

unie 

Summary 

The presented study gives an analysis of fiscal policy after the Czech Republic 

joining the EU, mainly based on changes in the public expenditures. The first part of work 

defines the principial object, the path to its fulfillment, and specific objective of the work. 

The next section describes the CIM fiscal with general policy and what are its tools. 

Another chapter deals with the main objective of carrying out on a bachelor thesis. That 

chapter also analyzes the expenditure policy of the Czech Republic before joining the EU 

after the entry until today. Another part is focused on a financial crisis, adopting fiscal 

measures in the U.S., the G20 summit in the Czech Republic and their impact on the 

economy. The conclusion is an evaluation of the main objective of thesis, and 

recapitulation of the analytic tackling issues. 

Key Words:Fiscal policy, financial crisis, the Czech Republic, state budget, the European 

Union  
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1 Úvod 

Při výběru tématu mé bakalářské práce mne nejvíce ovlivnilo studium na této vysoké 

škole a současná finanční situace v ČR i ve světě. Na ekonomiku a její vývoj v tomto 

období má vliv řada nových aspektů, jako jsou např. vstup ČR do EU, světová ekonomická 

krize, vzrůstající nezaměstnanost nebo neexistující reformy nezbytné pro fungování státu. 

Tyto aspekty se týkají nás všech a našeho každodenního života. Jsou řešeny v médiích. 

Fiskální politika státu je téma, kterým se ve své práci zabývám, a proto cílem této práce je 

analýza fiskální politiky ČR po vstupu do EU na základě změn veřejných výdajů ve 

srovnání s předchozím obdobím a ve vztahu k plnění maastrichtských kritérií.  

Tato analýza je provedena na základě popisu jednotlivých kapitol bakalářské práce. 

První kapitola je zaměřena na teoretické vymezení a nástroje fiskální politiky. Je zde 

popsána charakteristika fiskální politiky, soustava veřejných rozpočtů, struktura příjmů a 

výdajů státního rozpočtu, působení multiplikátoru vládních výdajů a je vysvětlen 

mechanismus financování státního rozpočtu. Druhá kapitola je rozdělena na dvě části, 

analyzuje fiskální politiku ČR. První část popisuje výdajovou politiku v ČR v období 

1995-2003 a ve druhé části období 2004-2009. Třetí kapitola  hodnotí fiskální politiku a 

její změny v ČR a ve světě popsáním fiskální politiky ČR před vstupem do EU a po vstupu 

do EU, rozebírá příčiny vzniku globální finanční krize, dopady přijatých fiskálních 

opatření a hodnocení plnění maastrichtských kritérií. 

Na základě výše uvedených kapitol provedu zhodnocení cíle a rekapitulaci řešené 

problematiky. 
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2 Teoretické vymezení fiskální politiky 
 

Fiskální politika je vědomé využívání státního rozpočtu za účelem dosažení cílů, 

jako jsou zajištění nízké míry nezaměstnanosti a udržení vyváženého ekonomického růstu. 

Významným nástrojem fiskální politiky státu je státní rozpočet. Vlivem změn ve struktuře 

a rozsahu rozpočtových výdajů a příjmů se dá ovlivnit vývoj ekonomiky. K dosažení 

makroekonomických cílů využívá fiskální politika plánovaný schodek nebo přebytek 

státního rozpočtu. Podle působení opatření na fiskální politiku je rozdělujeme na základě 

předem určených pravidel na jednorázová a dlouhodobě působící. Podle typu prosazování 

fiskální politiky a podle mechanismů jejich fungování existují dvě skupiny nástrojů. 

1. "Záměrná opatření – diskreční politika neboli fiskální politika spojená 

s jednorázovým rozhodnutím autority o použití určitého nástroje. Jde o záměrná 

opatření, například  schválení struktury příjmů a výdajů státního rozpočtu na daný 

rok, změny v daňové soustavě, přesuny ve struktuře výdajů státního rozpočtu apod. 

Tyto nástroje působí s určitým časovým zpožděním, což zpravidla snižuje  jejich 

efektivnost. Cílem těchto opatření je ovlivnit chování ekonomických subjektů na 

straně nabídky a poptávky tak, aby se požadované efekty projevily na úrovni výstupů 

ekonomiky, zaměstnanosti a inflace. Předpokladem pro využívání záměrných 

opatření je schopnost vlády včas analyzovat makroekonomickou situaci země, 

navrhnout příslušná opatření a úspěšně je prosadit v hospodářství. Diskreční politika 

je aktivní,   a  proto  i   hlavní   složkou  fiskální   politiky. Většina zásadních zásahů 

je předmětem politického boje politických stran. 

2. Automatické stabilizátory jsou opatření, která po zavedení do ekonomiky fungují 

samočinně a nepotřebují, aby vláda rozhodovala o jejich využití. Tyto nástroje samy 

o sobě nevyvolávají změny v ekonomickém systému, pouze na ně reagují, a ovlivňují 

tak přizpůsobovací procesy v ekonomice. Většina automatických stabilizátorů je 

orientována na poptávkovou stranu ekonomiky, zajišťuje její stabilizaci a očekává se 

od nich anticyklický efekt. Působení automatických stabilizátorů ve fázi expanze                  

vede ke snižování agregátní poptávky a v období recese posilují AD. V praxi jsou 

používány tyto automatické stabilizátory: progresivní zdanění příjmů, automatická 

změna   transferových   plateb vlády obyvatelstvu (jde o podpory v nezaměstnanosti 

a nárokové sociální dávky vázané na vývoj důchodu příjemce), státní nákup či prodej 
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zemědělské produkce, aj." [VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. čtvrté, Praha, 

str.443 [2] 

V důsledku používání vestavěných stabilizátorů vzniká cyklický deficit státního 

rozpočtu. Vestavěné stabilizátory v období ekonomického růstu vytvářejí                    

přebytek na straně příjmů a v období recese vzniká deficit veřejných financí. 

Z dlouhodobého hlediska je státní rozpočet udržován vyrovnaný, protože průběžně dochází 

ke kompenzaci cyklických deficitů rozpočtovými přebytky v období vzestupu 

ekonomiky.[2] 

Pro růst veřejného dluhu je nebezpečný strukturální deficit, který vzniká jako 

důsledek dlouhodobé stimulace agregátní poptávky ze strany státu. Strukturální deficit je 

definován jako deficit státního rozpočtu, který vzniká  na úrovni potenciálního produktu, 

při přirozené míře nezaměstnanosti. Ekonomika dlouhodobě spotřebovává více, než 

vytváří. Tato situace negativně ovlivňuje ekonomiku – vysoké státní výdaje vytěsňují 

z ekonomiky soukromé investice, což následně vede ke stagnaci HDP, zvyšuje se 

nezaměstnanost a roste cenová hladina. Dalším problémem je vznikající státní dluh, který 

bude třeba v budoucnosti splatit.[2] 

Vynikne-li rozpočtový deficit, je nutné ho nějakým způsobem financovat. Možnosti 

financování rozpočtového deficitu:[2] 

 Dluhové financování deficitu - vláda využije nevyužité domácí úspory, a to tak, že 

prodává soukromému sektoru a jednotlivcům státní cenné papíry. Tyto získané 

prostředky jsou využity k financování vládních potřeb stejně jako daňové 

příjmy.[2] 

 Krytí rozpočtového deficitu zahraničním úvěrem - je  použito při nedostatku 

domácích úspor. Vznikne veřejný zahraniční dluh, který se projeví nárůstem 

pasivního salda platební bilance.[2] 

 Emisní financování deficitu nastane tehdy, když stát získá přímý úvěr od centrální 

banky, nebo banka nakoupí státní dluhopisy přímo od státu. Tato možnost 

financování je v řadě zemí omezena.[2] 

Vláda může financovat deficit také prodejem státních aktiv, a to tak, že 

soukromým investorům prodá státní pozemky nebo státní podniky.[2] 
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„Deficit státního rozpočtu bývá považován za nežádoucí a pozitivně je hodnocen 

vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Z hospodářského vývoje jednotlivých zemí se ale 

nedá prokázat přímý vztah mezi vznikem dluhu a úspěchy či úpadkem určité země. 

Hodnocení fiskální politiky by mělo vycházet především ze znalosti ekonomického vývoje 

země, ve které přebytek či schodek vznikl. Veřejný dluh, který vznikl v důsledku vysokých 

výdajů státu na infrastrukturu, modernizaci výroby, rozvoj vědy a školství, vede 

k multiplikovanému růstu celé ekonomiky. Zvýšení produktu a důchodů potom umožňuje 

rychlejší růst příjmů státního rozpočet, a tak lze vyrovnat veřejné finance v relativně 

krátkém čase. Naopak pokud by byl vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet dosažen za cenu 

„úspor“, vzniká nebezpečí mnohonásobně větších výdajů v budoucnosti, při velkých 

ztrátách ve vztahu k potenciálnímu produktu. Z hlediska makroekonomických důsledků 

není podstatné, jaká je absolutní velikost veřejného dluhu, ale jaký je jeho procentuální 

podíl na nominálním HDP. Jestliže se tento podíl v čase nezvyšuje, potom má ekonomika 

poměrně optimistické vyhlídky do dalšího vývoje.“ [VLČEK, Josef 2, str. 452] 
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3 Fiskální politika České republiky 

„Typy fiskální politiky: 

 expanzivní fiskální politika: veřejné výdaje jsou větší než vybrané daně, takže 

vzniká schodek státního rozpočtu, čímž roste státní dluh. Expanzivní fiskální 

politika se snaží stimulovat růst výkonu ekonomiky prostřednictvím růstu 

státních výdajů a projeví se krátkodobým růstem HDP;  

    neutrální fiskální politika: veřejné výdaje se rovnají vybraným daním, státní 

rozpočet je tudíž vyrovnaný. Tento stav představuje těžko dosažitelný ideál, 

neboť se vyskytuje jen zcela výjimečně; 

 restriktivní fiskální politika: veřejné výdaje jsou menší než daně, takže se 

snižuje státní dluh. Má smysl tehdy, má-li stát veliký státní dluh; jinak by to totiž 

znamenalo, že stát vybírá zbytečně vysoké daně. Ve skutečnosti jsou však 

všechny moderní státy spíš více než méně zadluženy, přesto se jim nedaří 

restriktivní politiku zavést.“ [http.wikipedia.cz [online]. 2010. [cit. 2010-04-17]. 

Fiskální politika. Dostupné z www:<http.wikipedia.cz>. [7]  

Prioritou je zlepšení strukturálních parametrů veřejných financí a snižování deficitu 

vládního sektoru. V souvislosti s krizí na finančních trzích a se zpomalením růstu českého 

hospodářství bude těžší těchto priorit dosáhnout. Je třeba nadále pokračovat v reformách, 

které dlouhodobě zlepší udržitelnost veřejných financí. 

Hlavními cíli ve fiskální oblasti jsou: 

 dodržení výdajových veřejných financí; 

 zjednodušení daňového systému a snížení daní; 

 snížení dynamiky vládních výdajů v závislosti k růstu nominálního HDP; 

 efektivnost vládních výdajů; 

 pokračování a dokončení reforem důchodového zabezpečení a zdravotnictví.[3] 

Aktivní opatření ke snížení deficitu státního rozpočtu jsou soustředěna na úspory na 

výdajové straně veřejných rozpočtů, a to především na oblast mandatorních výdajů. Na 

příjmové straně by mělo dojít ke snížení daňové zátěže a ke zjednodušení daňového 

systému. Pokles zdanění právnických a fyzických osob a transparentní správa daní jsou 
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hlavní prvky, které podporují ekonomický růst. Tempo růstu daňových příjmů je 

zpomaleno „ochlazováním“ české ekonomiky. Předpokladem provedení fiskální 

konsolidace je důsledné uplatnění režimu fiskálního cílení a dodržení schválených 

výdajových rámců. Střednědobým rozpočtovým cílem musí být snižování strukturálního 

deficitu vládního sektoru. V souvislosti s negativními fiskálními dopady stárnutí populace 

je třeba pokračovat v reformách důchodového systému a zdravotnictví. Česká ekonomika 

prošla obdobím vysoké dynamiky hrubého domácího produktu a poté došlo 

k očekávanému zpomalení a ochlazení ekonomiky. Hlavním zdrojem ekonomického růstu 

byla domácí poptávka tažená výdaji domácností na konečnou spotřebu. Dlouhodobá 

udržitelnost veřejných financí patří mezi slabá místa. Největší riziko představuje 

demografický vývoj, který dramaticky zvýší podíl osob důchodového věku na ekonomicky 

aktivní populaci. Postup řešení problematiky důchodového systému je rozdělen do tří fází. 

Mezi hlavní úpravy první fáze patří pokračování ve zvyšování důchodového věku, 

sjednocení věku pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod s vazbou na důchodový věk 

a transformace plného invalidního důchodu na důchod starobní. Mezi další patří 

prodloužení minimální délky doby pojištění, omezení jejich náhradních dob a úprava 

definice  invalidity.  Druhá  fáze  by  měla  přinést  oddělení  majetku akcionářů  a klientů 

u systému dobrovolného důchodového pojištění a jeho další úpravy ke zvýšení motivace 

klientů a participace zaměstnavatelů na podpoře důchodového pojištění. Zavedena by měla 

být i garance minimálního příjmu důchodců ve výši životního minima. Ve třetí fázi se 

uvažuje o dalším spořícím pilíři důchodového systému, ze kterého by bylo možno se 

později vyvázat, nebo by se stal od určité doby povinným. Reforma zdravotnictví je také 

rozdělena do více fází. Jejím cílem je zvýšit konkurenci mezi poskytovateli zdravotních 

služeb i mezi zdravotními pojišťovnami použitím tržních mechanismů. Tím by mělo dojít 

ke zlepšení efektivity financování a poskytování zdravotní péče. V České republice bylo 

zavedeno střednědobé fiskální cílení a začaly se sestavovat střednědobé výdajové rámce. 

To přispělo k formulování střednědobé výdajové politiky státního rozpočtu. Sestavování 

výdajových rámců tvoří dnes již nedílnou součást rozpočtové legislativy. Právě probíhající 

reformy sice neobsahují kroky směřující k posílení závaznosti a vynutitelnosti fiskálních 

pravidel, nicméně deklarují princip nepřekročitelnosti výdajových rámců jako jeden 

z hlavních fiskálních nástrojů pro fiskální konsolidaci. Došlo k ukončení převodu 

neutracených prostředků do rezervních fondů. Dodatečné výdaje, které byly později 
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hrazeny z těchto fondů, zkreslovaly saldo vládního sektoru, a tím znesnadňovaly vytváření 

rozpočtové politiky a dodržování stanovených fiskálních cílů. Toto nahrazení hotovostních 

převodů do rezervních fondů povede k efektivnějšímu financování deficitu státního 

rozpočtu. Vedle postupného snižování daňové zátěže musí dojít k zjednodušení daňového 

systému. Postupně by měl být sloučen výběr daní, cel a pojistného na veřejnoprávní 

pojištění. Mělo by dojít k vytvoření jednotné soustavy  orgánů,  která převezme současné 

kompetence daňové a celní správy a rozšíří je o pravomoc k výběru povinného sociálního 

pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a povinného zdravotního pojištění. 

Daňová a celní správa by měla projít výraznou modernizací. Cílovým stavem je sjednocení 

všech daní, cel a výběru veřejnoprávního pojistného do jedné instituce. Došlo by tím ke 

sjednocení formulářů pro daňová  přiznání,  placení  všech  daní a  pojistného  na  jeden  

účet.  Měl by být vytvořen i specializovaný daňový a celní úřad pro velké daňové subjekty. 

Sjednocení výběru daní, cel a pojistného do jednoho místa zjednoduší administrativu ve 

vztahu k daňovému poplatníkovi, sníží zátěž a zlepší vnímání povinných plateb. 

Výsledkem bude celkové zpřehlednění systému daní, cel a pojistného, zlepšení dostupnosti 

a zkvalitnění služeb občanům. Posílena by měla být také elektronická komunikace 

s klienty. To sníží přímé administrativní náklady spojené s výběrem daňových příjmů a 

rovněž sníží administrativní náklady daňových poplatníků. Česká republika dlouhodobě 

usiluje o zohlednění hlediska účelnosti a efektivnosti vynaložených výdajů do 

rozpočtového procesu s cílem přispět k jeho optimalizaci. K tomu by měly sloužit úpravy 

stávajícího programového financování reprodukce majetku a zavádění výkonově 

orientovaného rozpočtování u všech výdajů státního rozpočtu. Jeho součástí budou také 

hodnotící a kontrolní mechanismy. Rozpočtování prostřednictvím výdajových bloků bude 

založeno na jednoznačném založení cílů, kterých má být danými činnostmi dosaženo a 

které jsou měřitelné pomocí předem definovaných ukazatelů. Cíle budou stanovovány na 

jeden rok a minimálně na dva další. 

Stabilní   makroekonomické  prostředí   zahrnující jak vnitřní, tak vnější rovnováhu, 

je důležitým předpokladem pro ekonomický růst. Tento vývoj může být podpořen vhodnou 

měnovou a rozpočtovou politikou. Česká republika si je vědoma rozsahu fiskálních 

problémů a dlouhodobých výzev. Dlouhodobě se věnuje reformám veřejných financí, 

důchodového zabezpečení a zdravotní péče. Jejich společným cílem je odstranění deficitů 

veřejných financí. Hlavními principy jsou důraz na střednědobou orientaci veřejných 
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rozpočtů, dodržování střednědobých výdajových rámců a státních mimorozpočtových 

fondů. V oblasti veřejných financí bylo zavedeno střednědobé rozpočtování 

prostřednictvím  střednědobých  výdajových rámců a závazných výdajových stropů na bázi 

tříletého klouzavého horizontu. Rozpočtové dopady jsou tak více transparentní a není 

narušována stabilizační funkce fiskální politiky prostřednictvím vestavěných stabilizátorů. 

Posílení   role   střednědobých  výdajových   rámců  na  úrovni  kapitol  státního  rozpočtu 

a státních fondů umožní snáze zajistit vymahatelnost závazků včetně uplatnění sankcí. 

Střednědobé výdajové rámce však pokrývají pouze státní rozpočet a státní fondy, které 

jsou přímo kontrolovatelné centrální fiskální autoritou. Mimo její dosah stojí zejména 

rozpočty územních samospráv. Důležitá je proto komunikace mezi vládou a územními 

samosprávami s cílem spolupodílení se na tvorbě rozpočtu. Úspěšná konsolidace veřejných 

rozpočtů se nemůže obejít bez systémové restrukturalizace výdajové strany rozpočtu. 

Česká republika čelí vysokému podílu mandatorních výdajů, jejich vysoký podíl na 

veřejných výdajích omezuje prostor pro rozpočtové hospodaření. Systémové reformy 

důchodového zabezpečení, financování zdravotní péče a úprava soustavy státní sociální 

podpory jsou nutností. Sociální dávky musí být v širší míře spojeny s aktivní účastí na trhu 

práce. I když úspory v oblasti nemandatorních výdajů jsou krátkodobě snazší, vedla by 

taková ekonomika k podvázání ekonomického růstu. Veřejné výdajové programy musí být 

směřovány do prioritních oblastí – infrastruktury, vzdělání, výzkumu a vývoje, rozvoje 

prostředí pro podnikání, což povede k podpoře ekonomického růstu. I přes některá 

specifika hospodaření s veřejnými prostředky by měly být zaváděny tržní přístupy k řízení 

a hodnocení projektů. Vlivem úsporných opatření v oblasti sociálních výdajů  a mírného 

zvyšování vládní spotřeby dochází k poklesu podílu celkových výdajů vládních institucí na 

hrubém domácím produktu. Tento podíl vykazuje klesající tendenci  a měl by dále 

postupně klesat. Sociální transfery, jako klíčová položka mandatorních výdajů vládního 

sektoru, zaznamenají meziroční pokles, a to zejména pokles vyplácených peněžních 

sociálních dávek. Podíl výdajů na úrokové platby by měl začít vykazovat klesající trend 

z důvodu předpokládaného mírného poklesu úrokových sazeb a klesajícího podílu dluhu na 

hrubém domácím produktu. Tvorba hrubého fixního kapitálu vykazuje vzrůstající tendenci, 

na  které  se  podepisuje postupný náběh prostředků čerpaných z rozpočtu Evropské unie. 

Je třeba přijmout úsporná opatření vedoucí  k návratu sociálních transferů na nižší úroveň, 

a tím vytvořit dostatečný prostor pro přírůstové investiční směřování výdajů vládního 
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sektoru. Investiční aktivita je však závislá na realizaci projektů spolufinancovaných 

Evropskou unií, které vážou velký objem domácích zdrojů určených na národní 

financování.[3]  

3.1 Období 1995 – 2003 

„Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí, protože soustřeďuje 

největší část příjmů rozpočtové soustavy a nejvíc se podílí na nenávratném přerozdělování 

značné části HDP přes rozpočtovou soustavu. Základní funkcí státního rozpočtu je 

přerozdělení národního důchodu související s plněním politických, ekonomických a 

sociálních úkolů státu. Představuje bilanci příjmů a výdajů státu.  

 Rozpočtové zásady: 

 zásada jednotnosti: všechny finanční příjmy a výdaje státu mají být soustředěny 

v jediném dokumentu a mají být úředně účtovány; 

 zásada úplnosti: všechny příjmy a výdaje státu musí být obsaženy v plném 

rozsahu bez kompenzace; 

 zásada publicity: voliči mají možnost seznamovat se s finančním hospodařením 

vlády; 

 zásada reálnosti: zabraňuje zkreslování údajů; 

 zásada vyrovnanosti: výdaje musí být kryty příjmy bez použití státních půjček.“ 

[http://cs.wikipedia.org [online]. 2010: [cit.2010-04-17]. Státní rozpočet. 

Dostupné z www: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det>.[5] 

V období let 1995 – 2002 byly jako největší zátěž výdajů veřejných rozpočtů řešeny 

transformační náklady české ekonomiky spojené s akcemi, které by měly zabránit kolapsu 

bankovního sektoru. Postupem času tuto zátěž odsunul do ústraní vývoj mandatorních 

výdajů  státního rozpočtu.  Tyto  výdaje  tvoří   položky,  které stát zajišťuje podle zákonů 

a nebo podle jiných právních norem a závazků.  
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Důležitými výdajovými položkami jsou: 

 dávky na důchodové pojištění; 

 dávky nemocenské; 

 výdaje na státní sociální podporu; 

 platby státu na zdravotní pojištění; 

 výplata příspěvků státu na stavební spoření; 

 příspěvky státu k penzijnímu pojištění; 

 státní dotace na podporu exportu; 

 platby do MMF a Světové bance; 

 výdaje na mzdy pracovníků příspěvkových a rozpočtových organizací.[3] 

Ani ekonomický růst  dosažený v tomto období nedokázal reagovat na prudký růst 

těchto výdajů. Od roku 1996 bylo patrné snižování dynamiky reálných veřejných výdajů, 

které se naplno projevilo v letech 1997 – 1998. Reakcí na tento vývoj bylo zavedení 

balíčků  opatření,  které  měly  vést  k  oživení  veřejných  financí,  efekt  byl však opačný 

a ekonomika se dostala do záporných čísel. Rok 1999 byl rokem zásadního obratu ve 

vývoji veřejných výdajů. Vývoj veřejných výdajů v tomto roce a v roce dalším výrazně 

převýšil tempo ekonomického růstu. K tomuto vývoji výrazně pomohlo uvolnění fiskální 

politiky, snížení úrokových sazeb centrální banky, přijetí pobídek na podporu přímých 

zahraničních investic.   V   roce   2001   došlo   k  dočasnému  zvolnění,  ale hned  další  

rok naznačil,  že dynamika růstu výdajů se udrží na úrovni převyšující tempo 

ekonomického růstu. Rok 2002 výrazně ovlivnily srpnové povodně, které omezily cestovní 

ruch a příjmy z něj. Zlepšený vývoj ekonomické výkonnosti měl za následek nárůst 

deficitu veřejných financí. Ekonomický vývoj po roce 2003 vytvářel vhodné prostředí pro 

realizaci fiskální konsolidace. Výdajová struktura státního rozpočtu na rok 2003 vycházela 

z vládních priorit obsažených v Programovém prohlášení vlády.  

Prioritami tohoto roku byly: 

 příprava  na vstup ČR do EU; 

 výdaje na podporu vzdělávání; 

 podpora vývoje a výzkumu; 

 pokračování v reformě státní správy; 

 výdaje na podporu investiční pobídky pro zahraniční i domácí investory; 
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 podpora obnovy území postižených povodněmi; 

 výdaje na ochranu životního prostředí; 

 výdaje pro lesní hospodářství a zemědělství. 

Úpravy schváleného státního rozpočtu provedené v průběhu roku 2003 znamenaly 

především změny na výdajové straně, a to: 

 uhrazení závazku z arbitrážního sporu s firmou CME; 

 urovnání smluvních vztahů se soukromou firmou; 

 navýšení platů soudců; 

 dotace Státnímu zemědělskému fondu; 

 výdaje na misi chemické jednotky do Iráku; 

 výdaje na odstranění škod po povodních; 

 výdaje na kompenzace zemědělcům.[3] 

 
Tabulka 1 

Zdroj: [www.zavedenieura.cz [online] 2009.[cit. 2010-04-17]. Vyhodnocení maastricht 2009. 

Dostupné z www:<http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro>[8] 
 

 

 

3.2 Období 2004 – 2008 

Státní rozpočet na rok 2004 vycházel z programového prohlášení vlády, v němž 

vláda formulovala základní cíle a celkovou orientaci vládní politiky ve všech oblastech 

hospodářského, sociálního a kulturního života společnosti. Na úseku hospodářské politiky 

bylo  třeba    věnovat     pozornost   oblasti   veřejných   financí.   Jejich  postupné   

ozdravení a konsolidace byly považovány za nezbytnou podmínku zajištění udržitelného 

hospodářského růstu i po vstupu do Evropské unie. Vedle potřeby reformy veřejných 

financí bylo v tomto roce další rozpočtovou prioritou začlenění České republiky do 
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Evropské unie. Toto se v rozpočtu odrazilo především tím, že v něm byly obsaženy vztahy 

k rozpočtu Evropské unie, a to jak na stránce příjmové, tak na straně výdajové. Součástí 

rozpočtových výdajů byly i výdaje související s projekty financovanými z úvěrů přijatých 

podle příslušných zákonů od Evropské investiční banky. V rozpočtu byly dále zahrnuty 

výdaje na odstraňování povodňových škod a rozvoje dopravní infrastruktury. Další 

prioritou roku 2004 se stala vzdělanostní ekonomika, tedy důraz na vzdělání, výzkumu a 

vývoje, vyjádřený růstem výdajů do těchto oblastí. V průběhu roku byly ještě zvýšeny 

výdaje státního rozpočtu o výdaje vyplývající z dříve schválených zákonů. Šlo o výdaje na 

řešení důsledků kosovské krize, výdaje na víceúčelovou halu na lední hokej, výdaje na 

sociální dávky a výdaje na realizaci výstavby Armády České  republiky. Ve všech 

zákonech bylo stanoveno, že o takto převedené prostředky zvyšující rozpočtové výdaje 

státního rozpočtu lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu v rozpočtovém roce, ve 

kterém budou použity. Výdajová strana rozpočtu byla i v tomto roce ovlivněna postupem 

reformy územní veřejné správy. Předpoklad posílení příjmové základny krajů na základě 

nového rozpočtového určení daní se nenaplnil, tak byly prostředky krajům i nadále 

převáděny ze státního rozpočtu. 

Státní rozpočet na rok 2005 vycházel z programového prohlášení vlády. Byl 

vypracován na základě vládou schválených návrhů zákonů souvisejících s reformou 

veřejných financí a dalších úsporných opatření a na základě predikce základních 

makroekonomických ukazatelů. Stal se rozpočtem s cílem dlouhodobé fiskální konsolidace 

a vycházel z koncepce reformy veřejných rozpočtů. Prioritou roku 2005 se stalo 

financování společných programů České republiky a Evropské unie a zvýšení výdajů na 

vědu, výzkum a vysoké  školy. V průběhu roku 2005 došlo k řadě rozpočtových opatření, 

ta však neznamenala změnu celkových výdajů ani příjmů proti schválenému rozpočtu. 

Jednalo se pouze o přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu, a to především na straně 

výdajů. Rozpočet na rok 2005 byl schválen jako schodkový.    

Státní rozpočet na rok 2006 vycházel z programového prohlášení vlády. Výdajová 

struktura státního rozpočtu vycházela z vládních rozpočtových priorit pro tento rok.  
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Těmito prioritami byly: 

 spoluúčast na financování programů České republiky a Evropské unie; 

 výdaje na vzdělání; 

 výdaje na vývoj a výzkum; 

 výdaje na podporu zaměstnanosti; 

 zvýšení výdajů na důchody; 

 výdaje mandatorní.[3] 

Řada rozpočtových opatření, která byla přijata, neznamenala změnu celkových 

výdajů ani příjmů proti schválenému rozpočtu. Jednalo se pouze o přesun mezi 

jednotlivými položkami rozpočtu. Rozpočet na rok 2006 byl schválen jako schodkový.   

Rozpočet pro rok 2007 vycházel z predikce makroekonomických indikátorů pro 

tento rok. Tyto tvořily jedno z podstatných východisek pro odhady rozpočtových čísel jak 

na straně výdajů, tak na straně příjmů. Celkové rozpočtové výdaje proti roku 2006 vzrostly 

zejména kvůli zvýšeným sociálním dávkám, transferům veřejným rozpočtům územní 

úrovně, nárůstem mandatorních výdajů, transferům fondům sociálního a zdravotního 

pojištění a neinvestičním transferům příspěvkovým organizacím. V průběhu tohoto roku 

došlo k zásadním změnám schváleného rozpočtu. Došlo k navýšení jak na straně výdajů, 

tak na straně  příjmů.  Při sestavování veřejného rozpočtu na rok 2007 se vycházelo 

z těchto rozpočtových priorit pro tento rok: 

 reforma veřejných rozpočtů; 

 konvergenční program České republiky, postupné snižování nadměrného deficitu 

veřejných rozpočtů; 

 výdajové rámce na roky 2007 – 2008; 

 střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na roky 2007 – 2008; 

 střednědobé výhledy a výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2008 – 2009; 

 predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2009.[3] 

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen jako schodkový. Státní rozpočet na rok 

2008 byl konstruován prioritně na koncepci reformy veřejných rozpočtů s cílem 

postupného snižování jejich deficitu. Rozpočet na rok 2008 byl schválen jako schodkový. 
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V průběhu roku došlo k výrazným změnám schváleného rozpočtu. K těmto změnám došlo 

zejména vlivem: 

 převedení finančních prostředků  z  rezervních fondů organizačních složek              

státu  do rozpočtů; 

 zvýšení   rozpočtu   příjmů   a výdajů    společných  programů České republiky a 

Evropské unie; 

 navýšení výdajů na řešení škod po povodních; 

 zvýšení výdajů z důvodu přesunu na programy vyvolané zánikem věcných 

břemen na restituovaném majetku.[4] 

Rok  2008 byl prvním rokem, v němž díky novele rozpočtových pravidel organizační 

složky státu nepřeváděly nevyčerpané rozpočtové prostředky do rezervních fondů, a proto 

nebyly vykázány jako skutečný výdaj. Jako každý rok i v tomto roce došlo k nárůstu 

mandatorních výdajů, zejména v oblasti dávek sociálního zabezpečení. Při vysoké míře 

zákonné předurčenosti výdajů státního rozpočtu se omezil prostor pro zbývající výdaje, 

jako jsou věda a výzkum, vzdělání, politika zaměstnanosti, životní prostředí. Toto snížilo 

možnosti vlády využívat fiskální nástroje v rámci hospodářských záměrů. V tomto roce 

bylo poprvé možno čerpat finance z Evropských fondů. Právní úprava fiskální politiky 

veřejného sektoru nevytvářela rámce pro makroekonomicky udržitelný vývoj. Komplexní 

reforma veřejných financí se jevila jako nevyhnutelná.[3] 
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4 Změny fiskální politiky ve světě a v ČR 

V reakci na celosvětový hospodářský pokles připravují vlády celého světa fiskální 

stimulační „balíčky“, jejichž důsledkem budou velké rozpočtové schodky. Tyto „balíčky“ 

budou vlády všech zemí stát nemalé prostředky. V době hospodářského poklesu jsou však 

výdaje,   které  sice znamenají zvýšení fiskálního deficitu, chápány jako nástroj k řešení. 

Již dnes  je  zřejmé,  že  současná  recese je  mnohem  hlubší a liší se od předchozích 

poklesů  a  výkyvů. I kdyby se podařilo úspěšně nastartovat protikrizová opatření, bude 

tato recese trvat déle a bude mít mnohem horší účinky, než kterákoliv jiná recese. 

Současný růst národních dluhů je cenou, kterou budoucí generace zaplatí za chyby, které 

vedly k současné hospodářské situaci. Vlády všech zemí musí začít pracovat na nápravě 

nefunkčních  úvěrových  trhů.  Kvůli  ní nedokážou banky a ostatní finanční instituce 

shromažďovat prostředky, a proto ochota půjčovat prostředky není. Světová fiskální 

politika je významným nástrojem hospodářské politiky. Zavedení  fiskální  politiky  do  

praxe  je složité a méně spolehlivé. Sestavování rozpočtu je zdlouhavé a komplikované. 

Schvalovací proces je politicky složitý a zavedení do praxe velice náročné. Po schválení 

rozpočtu je třeba přijmout rozpočtová pravidla, jejichž zavedení do praxe je velice 

zdlouhavé. Fiskální politika  působí na hospodářství velice pomalu, dokonce se může stát, 

že fiskální opatření, která měla výrazně ovlivnit ekonomiku, už neexistují. Expanzní 

opatření zavedená ve snaze zamezit recesi jsou účinná až po skončení recese, a tak fiskální 

politika posílí ekonomický růst, když je potřeba jeho zpomalení. Výhodou fiskální politiky 

je to, že je vnímána jako proticyklická. Toto se příznivě projevuje v období zpomalující 

ekonomiky, kdy klesají firemní zisky, je malá spotřeba,  rostou  výdaje  na  podpory  

v nezaměstnanosti, sociální výdaje a klesají daně, fiskální politika je automaticky 

expanzivní. Prolínání fiskální politiky jednotlivých zemí řeší externality fiskální politiky, 

mezi které patří: 

Přelévací efekty a koordinace –  fiskální opatření přijatá jednou ze zemí se můžou 

přenést  do  ostatních  třeba  inflací,  příjmy   a  výdaji nebo náklady na vypůjčení peněz. Z 

toho vyplývá, že fiskální opatření přijatá jednou zemí můžou pomoci nebo uškodit jiné            

zemi. Na základě tohoto je třeba, aby došlo ke koordinaci fiskální politiky jednotlivých 

zemí tak, aby byla výhodná pro všechny. Druhá strana koordinace fiskální politiky 

znamená omezující dohody, co který stát může kdy dělat.[1] 
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Efekt přelévání cyklických příjmů –  tyto  cykly  jsou  přenášeny pomocí exportů  

a importů. Na výraznost efektu přelití má vliv zejména velikost zemí, které spolu 

obchodují, a intenzita obchodů mezi nimi. 

Efekt přelévání nákladů vyvolaných zadlužením – velký deficit veřejných financí 

jedné ze zemí může způsobit růst úrokových měr v ostatních zemích. Úrokové míry 

výrazně omezují investice, a tím ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. Velká půjčka 

některé ze zemí vedoucí k přílivu kapitálu znamená poškození konkurenceschopnosti a 

snížení ekonomického růstu.[1] 

Nadměrné deficity – veřejné zadlužení je otázka každé jednotlivé země. Je však 

potřeba, aby každá zúčastněná země dodržovala určitou fiskální disciplínu, a tím 

neohrožovala mezinárodní finanční trhy. Neudržitelný státní dluh jedné ze zemí může 

znamenat odliv kapitálu a oslabení měny  celého společenství. V této oblasti je třeba klást 

velký důraz na prevenci a předcházení situacím, které by vedly k nesolventnosti               

jedné ze zemí.[1] 

Kolektivní disciplína – financování deficitu je pro každou zemi individuální. 

Deficity jsou nejjednodušším způsobem, který umožňuje vládám utrácení s tím, že splácení 

dluhu přejde na vlády budoucí nebo na další generace. Je nutno si uvědomit,  že dluh budou 

muset splácet všichni v dané zemi, zatímco z veřejných výdajů mají prospěch jenom určité 

skupiny mající vliv na vládu.[1] 

Teorie fiskálního federalizmu – na této úrovni zatím nepanuje jednotný názor na 

řešení úkolů na národní úrovni,  které by měly spadat do úkolů sdílených. 

Nezanedbatelnou položkou v této oblasti je i kvalita vlády v jednotlivých zemích. I zde 

platí,   že  i  dobrá   myšlenka   se může ukázat jako zlá, jestliže se vláda nechová 

zodpovědně. Je zcela zřejmé, že v této oblasti je třeba zvážit všechny argumenty  a  provést 

porovnání mezi pozitivy a negativy.[1] 

Pakt stability růstu – ten se skládá z definice nadměrného deficitu, ochranné           

ruky na povzbuzení vlád, aby se vyhnuly nadměrným deficitům, a opravné ruky, která 

předepisuje, jak by měly vlády jednotlivých zemí reagovat na nedodržení maximální výše 

deficitu, a zahrnuje použití sankcí. Pakt byl založen s cílem disciplinované fiskální politiky 

každé země. Jak již bylo výše zmíněno, vlády jednotlivých zemí mají tendence k vytváření 

deficitů, pakt pak může vyvinout protitlak formou nátlaku, který se nazývá společný dozor. 
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Když země nesplňuje požadavky Paktu, vyvinou ostatní země pomocí opravné ruky nátlak. 

Nejde jenom o varování před sankcemi, ale i doporučení, která by měla zamezit dalšímu 

propadu. Pokud se tato země neřídí doporučeními a dále přijímá velké deficity, přichází na 

řadu možnost sankcí.[1] 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jediným nástrojem makroekonomické stabilizace je 

fiskální politika. Společným zájmem všech by měly být neexistující nadměrné deficity. 

Fiskální politika je věcí suverenity každého státu, ale zároveň je vnímána jako věc 

společného zájmu. 

Česká republika zavedla řadu reformních kroků se zaměřením na střednědobý 

horizont vložený do rozpočtového procesu. Vytvářením střednědobých výdajových rámců  

a zavedením střednědobého fiskálního cílení přispělo k formulování střednědobé výdajové 

politiky státního rozpočtu. Jedním z hlavních fiskálních nástrojů pro fiskální konsolidaci je 

nepřekročitelnost výdajových rámců. 

Další změnou je zrušení rezervních fondů. Možnost převodu nevyčerpaných 

prostředků do rezervních fondů zkreslovalo saldo vládního sektoru, což znesnadňovalo 

dodržování stanovených fiskálních cílů a docházelo k neúměrnému nárůstu dluhové 

služby. Nahrazení rezervních fondů nároky povede k efektivnějšímu financování deficitu 

státního rozpočtu. 

Velká část výdajů státního rozpočtu je vynakládána na hospodaření obcí a jimi 

zřízených příspěvkových organizací, a protože stát může do hospodaření těchto subjektů 

zasahovat jen velmi omezeně, je třeba toto změnit. Hospodaření obcí a jejich 

příspěvkových organizací bude monitorováno a obce, jejichž hospodaření bude shledáno 

jako neuspokojivé, se budou zodpovídat Ministerstvu financí. 

Pozitivním signálem pro výdajovou stranu státního rozpočtu je postupné rušení 

výdajových center s nedostatečnými zdroji vlastního financování. Mezi zrušené subjekty 

patří Česká inkasní nebo Státní fond kultury České republiky. 

Hlavním cílem reformy veřejných financí je zjednodušení daňového systému. Výběr 

daní,  cel a  pojistného  na  veřejnoprávní  pojištění  by  měl být postupně sloučen. Je třeba,  

aby  došlo  k vytvoření  soustavy  orgánů,  které převezmou kompetence daňové a celní 

správy a rozšíří je o výběr povinného zdravotního pojištění, povinného sociálního 

pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti. Občanům by mělo toto opatření pomoci 
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sjednocením formulářů na jeden účet. Cílem je zpřehlednění systému a zkvalitnění služeb 

pro veřejnost. Ke zlepšení by mělo dojít také v oblasti elektronické komunikace s občany. 

Velký   důraz  je   kladen    na    sbližování    veřejného    a  soukromého  sektoru. Je 

připravována řada metodických pokynů, které by měly sblížení pomoci. V zájmu fiskální 

obezřetnosti a transparentnosti bude Ministerstvo financí uvádět vyčíslení dlouhodobých 

fiskálních dopadů připravovaných projektů na hospodaření státního rozpočtu. 

Novým prvkem je zavedení státní pokladny, která by měla zlepšit řízení veřejných 

financí  a  finančních  rizik.   Činností  pokladny bude adresné plánování, evidence příjmů 

a výdajů státu, zachycení jakéhokoliv pohybu při nakládání s pasivy a aktivy státu, 

zavedení automatizovaných finančních a řídících kontrol při vynakládání prostředků 

státního rozpočtu a výkazy o hospodaření státu. 

Účelnosti a efektivnosti vynaložených výdajů by mělo pomoci programové 

rozpočtování s cílem přispět k jejich optimalizaci. Rozpočtování bude založeno na 

stanovení cílů,  kterých má být dosaženo a které jsou měřitelné podle předem stanovených 

ukazatelů. 

Národní ekonomická rada vlády (NERV) vznikla jako odborný poradní a konzultační 

orgán vlády České republiky pro oblast ekonomiky a hospodářství. Úkolem rady je analýza 

rizik a dopadů světové finanční krize na Českou republiku a návrhy opatření, která budou 

rizika krize eliminovat a zmírňovat. Trvalým úkolem jsou návrhy k udržení ekonomického 

růstu České republiky. Rada je desetičlenná  a její činnost řídí předseda vlády České 

republiky. Rada je apolitická a členové jsou osobnosti z ekonomického prostředí a institucí 

České republiky. Rada po předložení Závěrečné zprávy NERV svou činnost ukončila, není 

však vyloučeno její opětovné oživení.[3] 

4.1 Fiskální politika České republiky před vstupem do Evropské unie 

Pro období před vstupem České republiky do Evropské unie byla nutná orientace 

hospodářské politiky tak, aby už v této fázi byla zajištěna vyšší reakční schopnost 

ekonomiky, která sníží riziko zpomalování hospodářského růstu. Stabilizující fiskální 

politika, pružnost na trhu práce a dobře fungující finanční trhy byly klíčové pro 

dostatečnou reakční schopnost české ekonomiky. Překážkou pro vstup do Evropské unie se 
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mohl stát stav veřejných financí zejména kvůli nedostatečnému strukturálnímu 

přizpůsobení výdajové strany a nadměrným schodkům veřejných financí. Fiskální politika 

České republiky musela vedle své makroekonomické stabilizační funkce být v souladu 

s ostatními politikami, které podporovaly konkurenceschopnost české ekonomiky 

v podmínkách jednotného trhu. V roce 1995 nesla česká ekonomika nálepku nejúspěšnější 

ekonomiky procházející transformací. V dalším roce sice pokračoval hospodářský růst, ale 

spolu s ním se začaly projevovat problémy s platební bilancí, kde začaly vznikat schodky. 

Tyto schodky byly vyrovnávány přílivem kapitálu, který však znamenal problém pro 

měnovou politiku České národní banky. Banka na tomto základě podnikla několik 

opatření, která měla vést k dalšímu zhoršování platební bilance. Mezi tato opatření patřilo 

rozšíření fluktuačního pásma koruny a zpřísnění měnové politiky. Zavedením těchto 

opatření nevedlo k žádnému zlepšení, místo toho se však projevil hlavní problém, kterým 

byl  rychlý  růst  průměrných  mezd.   Zmírnění  tohoto  tempa, zpřísnění měnové politiky 

a zpřísnění fiskální politiky ve smyslu úspor veřejného rozpočtu a poklesu schodku 

běžného účtu by bylo předpokladem pro obnovení makroekonomické rovnováhy. Volby 

konané v tomto roce a zejména jejich výsledek nedovolil zavedení těchto opatření do 

praxe, proto se situace nadále zhoršovala. Na začátku roku 1997 došlo ke zpomalování 

ekonomického růstu, obchodní bilance a běžný účet se dále zhoršovaly. Státní rozpočet na 

tento rok byl sestaven na základě ekonomického růstu, proto se zpomalení ekonomiky 

projevilo vznikem cyklického deficitu. Zde se projevilo proticyklické působení fiskální 

politiky. Růstu reálných mezd  se tento negativní vývoj vůbec nedotkl. Reálné mzdy by 

měly stále stoupat tempem převyšujícím vývoj produktivity práce. Reakcí vlády na 

neuspokojivý vývoj bylo přijetí dvou „balíčků“ ekonomických opatření, které měly vést 

k obnovení rozpočtové rovnováhy. První „balíček“ zahrnoval opatření týkající se snížení 

výdajů státního rozpočtu, zpomalení růstu reálných mezd a omezení dovozu zahraničního 

zboží. Druhý „balíček“ byl zaměřen na zmrazení mezd ve vládním sektoru a na krácení 

rozpočtových  výdajů. Na hospodářskou výkonnost měla v tomto roce nepřímo vliv i třeba 

stávka železničářů, rozsáhlé letní povodně i příliš krutá zima. Pád vlády na konci roku byl 

jen logickým vyústěním všech problémů v tomto nepříliš úspěšném roce. V první polovině 

roku 1998 vedla zemi úřednická vláda, která měla za úkol dovést ji k předčasným volbám. 

Ekonomika v tomto období procházela recesí spojenou zejména se snížením spotřeby 

domácností a poklesem objemu investic. Jednou z pozitivních zpráv v tomto období  bylo 
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snížení pasivního schodku běžného účtu platební bilance. Na základě informací se v tomto 

období vláda rozhodla podpořit hospodářský růst a zvýšila výdaje, tím se zmírnila fiskální 

restrikce. Rovněž došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob. Jinak byla vláda 

limitována rozpočtem sestaveným v očekávání hospodářského růstu v minulém roce, který 

skončil jako schodkový. Rok 1999 byl rokem v zásadě poklidným. V oblasti fiskální 

politiky usilovala vláda o expanzivní politiku oživením hospodářské politiky. Došlo sice ke 

snížení daní, ale zároveň narůstal schodek veřejných rozpočtů. Sociálně demokratická 

vláda, která vládla v tomto období, si s finančními výdaji nedělala žádné starosti. Byly 

poskytnuty finanční injekce velkým průmyslovým podnikům a některým bankám. V roce 

1999  došlo ke skokovému nárůstu státního dluhu, který od té doby nabírá nevídané tempo. 

Největší slabinou období devadesátých let byla netransparentnost veřejných financí[3]. 

Údaje o veřejných rozpočtech tímto ztrácejí svoji hodnotu, zejména nejdůležitějšího 

ukazatele, jímž je schodek státního rozpočtu[3]. Netransparentnost veřejných rozpočtů je 

dávána do souvislosti zejména se vznikem Konsolidační banky, České inkasní, České 

finanční, s příjmy státního rozpočtu z Fondu národního majetku[3]. V souvislosti se 

skutečností potvrzující hlubokou strukturální krizi se do popředí dostávaly myšlenky na 

nutnou komplexní fiskální reformu[3]. 

V rozpočtu na rok 2002 nenacházíme žádné zásadní změny, které by vedly 

k reformám. Rozpočet tohoto roku byl více méně ve znamení mimořádných                         

transferů do rozpočtových příjmů z  Fondu národního majetku. Veřejné rozpočty České 

republiky mají dlouhodobě deficitní charakter, a proto představují velké riziko dalšího 

ekonomického vývoje České republiky. Riziková fiskální politika se stala příčinou 

ohrožení ekonomické rovnováhy. K zodpovědnějšímu chování politiků ve vztahu 

k veřejným financím je možno hodnotit období před vstupem České republiky do Evropské 

unie. Nutnost plnění pravidel a principů Evropské unie se stalo kritériem, které nelze 

přehlédnout. Řešením problémů  se měla stát kvalitní fiskální konsolidace. Dlouhodobý cíl  

České  republiky  bylo  směřování  veřejných  financí  k  vyrovnanému  hospodaření. Měly 

se přijmout reformy veřejných financí, které by vedly ke snížení deficitu pod 3% hrubého 

domácího produktu a postupné fiskální konsolidaci dle dohodnutých podmínek vstupu 

České republiky do Evropské unie. Reformu potřebovala zejména výdajová strana 

veřejného rozpočtu. Hlavní podíl na výdajové straně rozpočtu mají mandatorní výdaje, 

jejichž podíl činil v roce 1995   68%  celkových výdajů veřejného rozpočtu a v roce 2002 
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to bylo už 83%. Největší plánovanou změnou veřejných financí, která změnila charakter 

celé soustavy, bylo zavedení institutu fiskálního cílení a z něho vycházející výdajové 

rámce. Fiskální cílení a tvorba výdajových rámců je prováděna na tři roky dopředu. Vývoj 

veřejných financí si vláda určí stanovením fiskálního cíle a pomocí výdajových rámců 

stanoví takový výdajový strop, aby cíle dosáhla.[3] 

4.2 Fiskální politika České republiky po vstupu do Evropské unie         

V roce 2005 se vláda zavázala plnit vládní program a hlavně dodržovat fiskální cíle 

v něm obsažené. Hospodářský růst a příjmy z daní v tomto období usnadnily plnění 

fiskálních cílů. Na základě vysokých privatizačních příjmů v tomto roce se použila část 

financí na financování státního deficitu, a to nejenom v tomto roce, ale i v roce budoucím. 

Vhodná struktura veřejných výdajů a příjmů měla přispět k výraznému rozvoji ekonomiky. 

Pro vývoj stabilního ekonomického prostředí byla zapotřebí aktivní fiskální konsolidace. 

Vláda svoje priority pro tento rok směřovala do dvou programů, které  měly zajistit,  aby  

výdaje  nebyly  v  rozporu  se  schválenými   výdajovými   rámci.   Jednalo  se o program 

Strategie hospodářského růstu a Národní program reforem. Vládní priority podporovaly 

strukturální fondy a Fondy soudržnosti, jejichž finance můžou čerpat členské země 

Evropské unie. Nemalá částka byla vládou věnovaná na výzkum a vývoj prostřednictvím 

úprav daně z příjmů. Ekonomický vývoj České republiky předpokládal pomalejší růst 

sociálních dávek vzhledem k HDP. Celá řada sociálních zákonů předložených v roce 2005 

nebyla přijata a potřebná reforma sociální správy byla v nedohlednu. Prioritou vlády mělo 

být pokračování reformy veřejných financí,a to úpravami důchodového systému, jenž je 

dlouhodobě neudržitelný, systému zdravotnictví a zvyšováním celkové míry 

zaměstnanosti. K obnovení dlouhodobé fiskální udržitelnosti měly vést vyrovnané veřejné 

finance. Dohoda na podmínkách důchodové reformy nebyla při rozložení tehdejší politické 

situace možná, a tak se přijala opatření, která vedla k některým dílčím opatřením 

směřujícím k částečné udržitelnosti. Podobná situace existovala v oblasti zdravotnictví. Na 

nutné reformě nepanovala politická shoda, a tak byla přijímána jen krátkodobá stabilizační 

opatření. V oblasti zdravotnictví byla opatření zaměřena spíše na příjmovou stránku, kde 

bylo třeba posílit v oblast navýšení  úhrad za státní pojištěnce, změnit přerozdělování 

příjmů zdravotních pojišťoven i odkup nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven. Z 
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hlediska transparentnosti veřejných výdajů bylo zásadním rozhodnutím příprava zrušení 

Fondu národního majetku, České inkasní, Státního fondu pro zúrodnění půdy a zejména 

České konsolidační agentury a Pozemkového fondu. Další stránkou, která se výraznou 

měrou podílí na výdajové stránce rozpočtu, jsou územní rozpočty. Postupné sbližování 

centrální politiky a územních celků je důležité pro plnění fiskálních cílů. S novým 

zavedením rozpočtového určení daní došlo ke snížení závislosti územních celků na 

dotacích ze státního rozpočtu. Nicméně na hospodaření nižších územně správních celků je 

třeba monitorovat a samostatnému hospodaření musí odpovídat i míra odpovědnosti. 

Vytvoření závazných pravidel s možností postihu je důležité. V tomto roce došlo ke 

schválení Integrovaného systému státní pokladny. Se zavedením tohoto systému mělo dojít 

k zajištění kvalitní správy veřejných financí, k efektivnímu řízení finančních operací státu 

a dostupnosti k informacím o reálných výdajích a příjmech veřejných financí. Důležitým 

úkolem roku byla příprava projektů, které měly zajistit čerpání financí ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. Integrace prostředků z Evropské unie do státního rozpočtu 

České republiky se stalo prioritním. Bylo třeba zapracovat na kvalitě projektů s možností 

čerpání financí z Evropské unie a na možnosti zjednodušení a zrychlení čerpání těchto 

prostředků.[1] 

Prioritami    dalšího    období  byly reformy zajišťující udržitelnost veřejných financí 

a   odstranění   nadměrného   schodku.    Patřila   sem   reforma   důchodového   

zabezpečení a   zdravotnictví,   zjednodušení    daňového   systému,   restrukturalizace   

vládních výdajů a snížení vládního deficitu. Hlavní příčinou problémů veřejných financí 

byly, jak už je výše uvedeno, mandatorní výdaje. Dodržování střednědobých výdajových 

rámců a režimu fiskálního cílení vedly k provedení fiskální konsolidace. V roce 2007 se 

vláda zaměřila na výdaje spojené s úsporami ve státní správě. Bylo třeba se zaměřit na 

zvýšení efektivnosti státní správy a na snižování počtu zaměstnanců ve státní správě. V 

tomto období došlo ke snížení státních výdajů na nákup zboží a služeb. V důsledku 

přijatých vládních opatření došlo v roce 2007 k poklesu výdajů na sociální dávky a tento 

trend měl dále pokračovat. Čerpání prostředků z fondů Evropské unie se v první fázi 

projevil vysokým nárůstem vládních investic, které se postupně snižovaly. Do popředí 

zájmu se v roce 2007 drala nutnost potřeby důchodové reformy. „Strašák“ stárnoucí 

populace a zvyšující se podíl osob důchodového věku na ekonomicky aktivní populaci vedl 

k  intenzivnější přípravě reforem důchodového systému a zdravotnictví. Poprvé se také 
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sešel tým zástupců jednotlivých politických stran, jehož cílem bylo dojednat pro všechny 

přijatelný návrh důchodové reformy a zdravotnictví. V roce 2007 došlo v rámci zlepšení 

transparentnosti veřejných  výdajů ke zrušení největší transformační instituce, České 

konsolidační agentury. V tomto roce byl také předložen vládě návrh na zjednodušení 

daňového systému. Postupným sloučením výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní 

pojištění a sloučením souvisejících orgánů by došlo ke snížení administrativy a 

k zefektivnění systému. 

I v roce 2008 zůstalo hlavní prioritou snižování deficitu vládních financí. Vzhledem 

k   nastupující  krizi  na  finančních trzích,  ochlazením  evropské   i   světové   ekonomiky 

a zpomalení růstu českého hospodářství bylo tento cíl nesnadné realizovat. Důležitým 

úkolem   byla   nutnost   pokračovat   v započatých reformách důchodového zabezpečení a 

zdravotnictví. Ve fiskální oblasti bylo hlavními cíli vlády snížení daňového zatížení, 

pokračování v reformách, snížení dynamiky vládních výdajů a dodržení schválených 

výdajových limitů. Novelou zákona o důchodovém pojištění, která nařizuje vládě 

valorizaci důchodů, pokud růst cen dosáhne hranice 5%, docházelo k jednorázovému 

navýšení vládních výdajů. Vedle vysokého podílu mandatorních výdajů byla stárnoucí 

populace dalším rizikem výdajů státního rozpočtu. Ve fiskální oblasti byl tento rok 

zaměřen na zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Úsporná opatření přijatá 

v oblasti fiskálního vývoje v roce 2007 se začínala pozitivně projevovat v  roce 

následujícím.  Dařilo se dodržovat principy fiskálního cílení a v rozpočtu se podařilo snížit 

výdajové stropy, které byly dány schválenými výdajovými rámci. Nemalou pozornost 

v souvislosti s potřebou reforem bylo třeba  věnovat i reformám v mikroekonomické 

oblasti, jako jsou podpora malých a středních podniků, snížení administrativní zátěže, 

otevření trhu, vytvoření vhodného podnikatelského prostředí, zvýšení flexibility trhu práce, 

investice do výzkumu vývoje, motivace obyvatel ke zvyšování kvalifikace. V reformách a 

jednotlivých reformních opatřeních bylo třeba pokračovat tak, aby se doplňovaly a 

podporovaly. Z hlediska výdajů veřejných   financí  bylo pro rok 2008 důležité schválení 

Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. 

V roce 2009 byl kladen největší důraz  na dvě slova - fiskální disciplína. Bylo nutné 

provést důchodové a zdravotní reformy, které byly z hlediska fiskální politiky velmi 

náročné, nabývaly na intenzitě. Dalším důvodem udržení fiskální disciplíny bylo úsilí 

České republiky o vstup do eurozóny. Reakcí České republiky na zhoršující   se   
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ekonomický   stav   bylo   přijetí   následujících   opatření   –   snížení daní a sociálního 

pojištění, přímá pomoc domácnostem, snížení sociálního pojištění placeného zaměstnanci, 

zvýšení veřejných výdajů, snížení pojistného na nemocenské pojištění placeného 

zaměstnavateli, podpora rozvoje podnikání v České republice. Rok 2009 byl rokem, který 

si kladl za cíl stabilitu veřejných financí a udržení zaměstnanosti. Veřejné finance byly 

orientovány na podporu exportu, který je klíčovou složkou tvorby hrubého domácího 

produktu, do podpory výzkumu, vývoje a dopravní infrastruktury, které zvyšují čistý 

příjem domácností a jsou zárukou dlouhodobého růstu. Přijatá opatření také snižují 

náklady práce na straně zaměstnavatelů, a tím se snaží předejít nárůstu nezaměstnanosti. 

Podpora   malých   a středních podniků spočívala zejména v garancích na provozní úvěry, 

se kterými měla řada podniků problémy vzhledem k situaci na úvěrových trzích. Jednou 

z variant, která pomohla danou situaci překonat, byly banky se státní účastí.  

4.3 Příčiny vzniku globální finanční krize 

S odstupem času je možno říct, že světová finanční krize začala ve Spojených státech 

amerických prodejem hypotečních úvěrů nebonitním klientům. Tímto se americký 

hypoteční trh dostal do velkých problémů, které se během několika měsíců implantovaly 

do amerického finančního trhu a dál do celého světa. Zárodek světové finanční krize je 

však nutno hledat již na začátku tohoto století. V tomto období americká centrální banka 

snížila úrokové sazby, aby povzbudila ekonomiku, tím zlevnily peníze a bylo možno lehce 

získat hypoteční úvěr. Systém hypoték Spojených států však dovoluje, aby hypotéku 

přebírali další klienti. Hypotéky a jejich „balíčkový“ prodej se stal hlavní příčinou vzniku 

finanční krize. Vše probíhalo tak, že bankovní dům prodal prostřednictvím své sítě 

hypotéku konečnému zájemci a zařadil ho do jedné ze skupin podle jeho bonity, potom 

celou skupinu prodal jinému bankovnímu domu nebo společnosti. Nashromážděný velký 

objem finančních prostředků tímto nebyl nijak kryt. Problémy dvou největších hypotečních 

bank se stále  prohlubovaly, až došlo k jejich pádu. Po pádu těchto dvou bank začaly mít 

problémy i další finanční instituce a strhla se lavina pádů dalších finančních institucí. 

Finanční trh Spojených států začal ovlivňovat další světové finanční trhy. Vlády 

jednotlivých zemí začaly usilovně pomáhat svým bankám nemalými částkami. 
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Českou republiku postihla finanční krize zejména ve dvou oblastech,  poklesem 

výkonu ekonomiky a nárůstem nezaměstnanosti. Vzhledem k výraznému růstu ekonomiky 

v předešlých obdobích dosáhla Česká republika hospodářského vrcholu a postupně 

zvolňovala. Vlivem finanční krize se však tento pokles zrychlil. Ruku v ruce s tímto 

poklesem došlo ke zvyšování nezaměstnanosti, které  v  roce 2009 dosáhlo 8%. Na základě 

dalšího vývoje došlo ke zpřísnění podmínek při poskytování hypotečních úvěrů. Česká 

ekonomika je orientována proexportně, proto ji nejvíce ovlivňují ekonomiky okolních 

států. V důsledku krize se dostala  do problémů celá řada velkých firem, z nichž některé 

bojují o holé přežití. Nepříznivou situaci ještě ovlivňují výkyvy kurzu, silná koruna, 

zvyšující se ceny energií a levné dovozy z Asie. Zahájení restrukturalizací v jednotlivých 

firmách bylo důležité z hlediska ceny lidské práce, protože ta už není z globálního hlediska 

nejnižší. Podpora státu a státem zavedená opatření v boji proti krizi byla nevyhnutelná.[3] 

4.4 Navrhovaná fiskálních opatření 

Fiskální opatření přijatá s cílem stabilizovat veřejné finance  a  postupně odstraňovat 

nadměrné deficity vládního sektoru se stala součástí Zákona o stabilizaci veřejných financí. 

Mezi nejdůležitější přijatá opatření můžeme zařadit přesun daňové zátěže z přímých na 

nepřímé daně. Došlo ke zvýšení sazby daně z přidané hodnoty z 5% na 9% a z 19% na 

20%. Dle dohod s Evropskou unií se zvýšila sazba daně na tabákové výrobky. Současně 

s tímto došlo k zavedení nových daní, a to z paliv a energií, a ke zvýšení ekologických 

poplatků.  Další plánované úspory veřejných financí zbrzdil pád Topolánkovy vlády na 

jaře roku 2009. Nedošlo už na úpravu daně z příjmů právnických osob ani na náhradu  

progresivního zdanění fyzických osob systémem rovné daně. Mělo také dojít ke zrušení 

některých majetkových daní nebo k osvobození od daní ze zemědělské půdy. Velký 

politický boj se vede o systém i výši dávek státní sociální podpory, o vyplácení porodného, 

rodičovského příspěvku, přídavků na děti a dalších příspěvků, například pohřebného. 

Hlavními tématy předvolebního boje se staly také výplaty dávek nemocenského pojištění a 

s tím související odložení zákona o nemocenském pojištění. K úsporám na straně výdajů  

státního rozpočtu mělo vést i zmrazení mzdových prostředků ve veřejném sektoru, ale 

křehká úřednická vláda premiéra Fischera nedokázala prosadit svou reformní verzi státního 

rozpočtu na rok 2010 v levicí ovládané Poslanecké sněmovně. Stejně dopadly i „Janotovy 
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úsporné  balíčky“ či snaha ušetřit na vyplácení zaměstnaneckých benefitů. Definitivní 

řešení zadluženosti veřejného sektoru tak čeká na novou „politickou“ vládu opřenou  o  

Poslaneckou sněmovnu, která vznikne na základě výsledků parlamentních voleb na konci 

května 2010.   

4.5   Hodnocení maastrichtských kritérií 

Ekonomickou sladěnost a připravenost české ekonomiky na přijetí eura můžeme 

hodnotit z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje 

ekonomické aktivity a strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny, 

které  ovlivňují   pravděpodobnost   asymetrického   vývoje  a  výskytu asymetrických 

šoků,  a  schopnosti ekonomiky šoky tlumit a pružně se jim přizpůsobovat. Porovnání 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou je rozděleno do dvou částí. První část  

analyzuje velikost rizika ekonomických šoků, jejichž dopad na českou ekonomiku bude                                         

odlišný od dopadu na eurozónu jako celek – cyklická a strukturální sladěnost. Druhá část 

analyzuje, do jaké míry je česká ekonomika schopna tlumit dopady asymetrických šoků – 

přizpůsobovací mechanizmy. Analýza je zaměřená na zhodnocení vývoje jednotlivých 

ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi.[8] 

Cyklická a strukturální sladěnost – důležitým ukazatelem podobnosti české 

ekonomiky s eurozónou je dosažený stupeň reálné ekonomické konvergence. Její vyšší 

úroveň přispívá k vyšší podobnosti dlouhodobého rovnovážného vývoje. S vyšším 

stupněm konvergence v ekonomické úrovni dosaženým před vstupem do ERM II a přijetím 

eura lze očekávat další nárůst relativní cenové úrovně, což sníží budoucí tlaky na růst 

cenové   hladiny  a rovnovážné posilování reálného kurzu. V roce 2008 dosáhla ČR v HDP 

na hlavu téměř 75% průměru eurozóny, což představuje mírně vyšší životní úroveň než 

v nejméně vyspělých zemích eurozóny.[8] 
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Graf 1  
Zdroj [http://zavedenieura.cz [8] 

 

Ve výsledcích za rok 2009 lze v důsledku slabšího kurzu naopak očekávat opětovné 

zvýšení odstupu cenové hladiny oproti eurozóně. V souvislosti s reálnou konvergencí lze 

do budoucna očekávat pokračování rovnovážného trendu reálného posilování koruny vůči 

euru, a to tempem 1,3 – 3,5% za rok. Přetrvání reálného posilování po vstupu do eurozóny 

s sebou zpočátku ponese odpovídající předstih inflace v ČR před inflací v eurozóně a s ním 

spojené nižší domácí reálné úrokové sazby. S dlouhodobým přetrváním takového stavu 

může dojít k přehřívání ekonomiky s nepříznivými důsledky pro makroekonomickou i 

finanční stabilitu. Sladěnost ekonomické aktivity a podobnost ekonomických šoků 

napomůže účinnému a vhodnému působení jednotné měnové politiky na ekonomiku 

v měnové unii. Provedené analýzy ukazují zvýšenou korelaci celkové ekonomické   

aktivity   ČR   a  eurozóny, a podobně je tomu i u vývoje aktivity v průmyslu a vývozní. 

Vývozní aktivita ČR je podle provedených analýz v posledním období významně 

korelována s vývozem eurozóny a oproti předloňským analýzám vzrostly i korelace 

vývozu ČR do eurozóny s HDP eurozóny. Výrazný nárůst sledovaných korelací zejména 

v posledním období, včetně korelace nabídkových šoků, je však třeba brát s velkou 

obezřetností, neboť tyto ukazatele jsou ovlivněny globálním hospodářským útlumem 

v posledním období. Ten dopadl jak na českou ekonomiku, tak na ekonomiku eurozóny.  

 



Marie Očenášková – Fiskální politika České republiky po vstupu do Evropské unie 

2010                                                                                                                                      28 

 

 

Graf 2 : Růst HDP v České republice a eurozóně 
Zdroj [http://zavedenieura.cz [8] 

 

Konkrétním asymetrickým faktorem, který by mohl oživit českou ekonomiku, by 

mohlo být zvýšené čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Náběh skutečného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a jejich ekonomické 

využití v ČR bylo do konce roku 2008 pozvolné. Po překonání počátečních potíží rok                               

2009 naznačil urychlení čerpání finančních prostředků na strukturální akce, což  se mělo 

projevit i v přílivu finančních prostředků z fondů EU. Ekonomický stimul těchto 

prostředků však bude záviset na skutečném rozsahu využití těchto prostředků konečnými 

příjemci. Podobnost struktury ekonomické aktivity s eurozónou by měla snižovat riziko 

výskytu asymetrických ekonomických šoků. Česká ekonomika ve srovnání s eurozónou 

zachovává z hlediska tvorby produktu své specifikum v podobě vyššího podílu průmyslu a 

menšího podílu některých služeb na HDP. Rychlá konvergence nominálních úrokových 

sazeb těsně před vstupem do eurozóny způsobila v minulosti v některých ekonomikách 

asymetrický  šok. Pro země chystající se vstoupit do měnové unie je výhodou jejich 

dřívější postupné sblížení. V polovině roku 2008 došlo k otevření kladného úrokového 

diferenciálu, který se  dále   zvyšoval   v   průběhu   roku   2009   v důsledku prohloubení 

globální finanční krize a významného poklesu klíčových sazeb ECB včetně jejího 

využívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Úrokové diferenciály úrokových sazeb 

vzrostly, přesto v porovnání s okolními zeměmi jsou relativně nízké. Dalším indikátorem 
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sdílení jednotné měny je dlouhodobě podobný pohyb kurzů měn vůči referenční měně. V 

porovnání s ostatními sledovanými měnami byla korelace vývoje kurzů české koruny a 

eura k dolaru až do poloviny roku 2008 relativně vysoká. Po pádu Lehman Brother došlo 

k hlubokému propadu   korelace   měn   všech srovnávaných zemí v současnosti stojících 

mimo eurozónu, a to o několik desítek procent. Pokles sladěnosti vývoje těchto měn vůči 

euru byl ovlivněn vysokým nárůstem volatility na světových finančních trzích. Vysoká 

obchodní a vlastnická provázanost české ekonomiky s eurozónou umocňuje přínosy 

z odstranění možných výkyvů vzájemného měnového kurzu. Eurozóna je po vstupu 

Slovenska partnerem téměř pro 70% českého vývozu.[8]  

 

Graf 3 
Zdroj [http://zavedenieura.cz[8] 

 

Silné ekonomické propojení české ekonomiky s  eurozónou vytváří                 

předpoklady pro zvyšování hospodářské sladěnosti s touto oblastí.  Z tohoto pohledu je 

příznivým aspektem i vysoká intenzita vnitroodvětvového obchodu s eurozónou, která byla 

v ČR jen mírně nižší než v Rakousku nebo Německu. Analýza českého finančního systému 

a v jeho rámci bankovního sektoru ukazuje, že i přes menší podíl finančního systému na 
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HDP a menší hloubkou finančního zprostředkovávání ve srovnání s průměrem eurozóny a 

jejími zakládajícími členskými zeměmi zpravidla převažují společné znaky působení na 

ekonomiku, zejména ve standardních podmínkách ekonomického vývoje. Struktura 

finančních aktiv a pasiv českých nefinančních podniků a domácností se lišila od aktiv a 

pasiv subjektů v eurozóně. Rozdíl byl patrný zejména v poměrně vysokém podílu 

pohledávek z obchodního  styku na aktivech podniků a ve vyšším podílu oběživa a vkladů 

na aktivech domácností. Lze však pozorovat pozvolné přibližování  struktuře v eurozóně. 

Zadluženost českých podniků a domácností je zatím výrazně nižší než  ve sledovaných 

zemích eurozóny. Stupeň integrace českých finančních trhů a trhů eurozóny je obdobný 

jako u trhů srovnávaných nových členských zemí EU. V porovnání s Rakouskem a 

Portugalskem byla integrace trhu vládních dluhopisů a akciového trhu též srovnatelná. V 

důsledku světové finanční krize došlo k poklesu rychlosti přizpůsobení. Finanční krize 

v posledních dvou letech rozvolnila integraci finančních trhů ve všech srovnávaných 

zemích.[8] 

Přizpůsobovací mechanismy – z hlediska veřejných financí ČR je důležitá schopnost 

jejich stabilizačního působení na ekonomiku při respektování evropských fiskálních 

pravidel. V rámci Paktu stability a růstu se ČR zavázala směřovat ve střednědobém 

horizontu k dosažení podílu strukturálního deficitu vládního sektoru na HDP ve výši 

maximálně 1% do roku 2012. Čím blíže vyrovnanosti jsou veřejné rozpočty ve své 

strukturální části, tím větší je v době hospodářského oslabení prostor pro působení 

automatických stabilizátorů a případné provádění diskrečních opatření. V souvislosti 

s výhledem deficitních rozpočtů je očekáván i nárůst veřejného dluhu. Pro ČR tak došlo 

k přerušení dřívějšího trendu snižování podílu veřejného dluhu na HDP. Problém 

veřejného dluhu ČR je méně vážný než pro většinu srovnávaných zemí, ale jeho podíl na 

HDP se v roce 2010 přiblíží  40 %. Rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných 

financí tak je v kontextu současného ekonomického oslabení nárůst mandatorních výdajů 

na dluhovou službu   spolu  s očekávaným vlivem demografických změn na výdaje 

penzijního systému a systému zdravotní péče. Pružnost mezd může přispět ke schopnosti 

ekonomiky vstřebat šoky, na které nemůže reagovat společná měnová politika. Analýzy 

ukazují, že pružnost reálných mezd v ČR byla v minulém období nízká, podobně jako u 

ostatních srovnávaných zemí. Vývoj nominálních mezd v posledních dvou letech však 

vykazuje známky pružnosti. Současná krize zasahuje podniky především v oblasti snížení 
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poptávky. Přibližně dvě třetiny podniků reagují na krizi zmrazením mezd nebo zkrácením 

pracovního týdne. Rozdíly ve strnulosti inflace v zemích měnové unie vedly k rozdílným 

dopadům jednotné měnové politiky. Vývoj na českém trhu práce odráží dopady 

ekonomického útlumu posledního období. Díky zpožděním, se kterými se současný nárůst 

celkové nezaměstnanosti přelije do dlouhodobé nezaměstnanosti, bylo dle některých údajů 

v roce 2008 podobně jako v jiných srovnávaných zemích ještě pozorováno zlepšení, ale 

v roce 2010 lze očekávat významný nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti.[8]  

 

Graf 4 
Zdroj [http://zavedenieura.cz [8] 

 

V ČR přetrvávají, podobně jako v některých srovnávaných zemích, poměrně vysoké 

regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti. Dá se tedy předpokládat, že příspěvek 

zahraničního stěhování českých občanů k přizpůsobení v případě ekonomických 

nerovnováh bude poměrně omezený, a to i po úplném uvolnění pohybu pracovních sil mezi 

ČR a všemi zeměmi EU do roku 2011. Příliv zahraniční pracovní síly do ČR                

patrný do roku 2005 se v poslední době utlumil. Tuto pružnou reakci na ekonomický vývoj 

lze považovat za prvek pružnosti českého trhu práce. Pružnost trhu práce je významně 
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utvářena institucionálními pravidly. Vliv kolektivního vyjednávání na tvorbu mezd v ČR 

není vyšší než ve stávajících zemích eurozóny. Vliv minimální mzdy na pružnost nízkých 

mezd a tvorbu pracovních míst je v průměru v mezinárodním porovnání spíše nižší. 

Pracovní síla v ČR v roce 2007 v porovnání s ostatními srovnávanými zeměmi čelila 

nejvyšší daňové zátěži měřené implicitní daňovou sazbou. Daňová reforma v roce 2008 

snížila daňové zatížení většiny domácností. Stupeň ochrany zaměstnanosti patří v oblasti 

stálých zaměstnání v porovnání s ostatními zeměmi k vyšším, při současné poměrně nízké 

ochraně v případě dočasných zaměstnání a agenturního zaměstnávání.                        

Náklady   na   propouštění zaměstnanců jsou v ČR nezávislé na trvání pracovního poměru, 

a  proto   jsou  ve   srovnání   poměrně vysoké zejména u kontraktů,  které  trvají  krátce.  

V oblasti pružnosti trhu produktů dochází k postupným dílčím zlepšením. Zejména jsou 

prováděny postupné kroky ke zjednodušení zakládání podniků a provozování 

podnikatelské činnosti. Domácí podnikatelské prostředí nadále zůstává zatíženo 

administrativními překážkami více, než je tomu ve většině srovnávaných zemí. Míra 

zdanění podniků stejně jako v ostatních srovnávaných zemích v posledním období klesá a 

v současnosti patří mezi nižší, celková daňová zátěž českých podnikatelů je však vyšší než 

v Polsku, Maďarsku a Slovensku. Stabilita a výkonnost bankovního sektoru je 

předpokladem jeho schopnosti spolupůsobit při vstřebávání   dopadů   ekonomických   

šoků.   Bankovní sektor dosáhl vysoké efektivnosti a rentability v evropském kontextu a 

v minulých letech si ze zisku vytvořil dostatečnou kapitálovou rezervu. Banky zpřísnily 

dostupnost úvěrů pro zmírnění dopadů prohlubující se ekonomické recese, aby tlumily 

rizika a podstatně neohrozily přijatelné poměry regulatorního kapitálu pro bankovní 

podnikání. Zatímco vlády a centrální banky jiných zemí reagovaly na akumulaci ztrát 

v globálním finančním systému řadou opatření na posílení likvidity a solventnosti 

klíčových institucí,  ČR nebyla nucena přijmout dodatečná opatření na posílení 

solventnosti bankovního sektoru. Dle výsledků zátěžových testů by se ani výrazně 

nepříznivý makroekonomický vývoj neměl negativně odrazit ve stabilitě bankovního 

sektoru. Český bankovní sektor se podle testů i podle mezinárodních měřítek jeví jako 

odolný vůči rizikům a nevyžaduje kapitálové injekce implikující fiskální náklady.[5] 
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5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se v jednotlivých kapitolách pokusila popsat důležitá 

období přechodu naší ekonomiky do eurozóny a také jednotlivé události s tímto přechodem  

související. Tato práce však nemůže obsáhnout všechny události, proto jsem se snažila  

k danému roku vybrat vždy ty nejdůležitější.  

V rámci jednotlivých kapitol je řešena problematika fiskální politiky ČR. Fiskální 

politika ČR po vstupu do EU je zaměřena na narůstající schodky veřejných rozpočtů pro 

jednotlivé roky a opatření na jejich odstranění. Navrhovaná opatření mají zatím pouze 

částečný efekt, navíc jsou bržděna předvolebním bojem,  a proto významným způsobem 

schodky veřejných rozpočtů nesnižují. 

EU stanovila kritéria přistoupení k eurozóně a formulovala je v maastrichtské 

smlouvě. V souvislosti s narůstajícími schodky veřejných rozpočtů je kritérium veřejného 

deficitu nesplnitelné. Druhým kritériem je cenová stabilita ČR, která byla na konci roku 

2009 splněna, ale jen vlivem dezinflace zapříčiněné vlivem ekonomické recese. Třetí 

kritérium je stabilita měnového kursu, jehož vyhodnocení nelze provést z důvodu 

nestanovení centrální parity koruny k euru. Čtvrté kritérium dlouhodobých úrokových 

sazeb ČR plní. Vývoj fiskální politiky po vstupu ČR do EU v porovnání s maastrichtskými 

kritérii znamená, že vstup do ČR do eurozóny v současné době není možný. 

Jedním z důležitých aspektů, který ovlivnil plnění maastrichtských kritérií, bylo 

působení globální finanční krize. Pokles výkonu ekonomiky, z počátku krize jen pozvolný,  

se v roce 2009 výrazně urychlil. Z hlediska kritéria udržitelnosti veřejných financí je tento 

aspekt nedílnou součástí neplnění. Závěrem je možno konstatovat, že globální finanční 

krize zasáhla, jak do plnění maastrichtských kritérií, tak do sestavování veřejných 

rozpočtů. 
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