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1 ÚVOD 

V rámci diplomové práce se autor zaměřuje na příčiny deficitu státního rozpočtu 

a jeho vliv na hospodářskou politiku České republiky. Autor je tímto tématem zaujat, 

neboť podle ekonomické teorie by se měl deficit státního rozpočtu vyskytovat cyklicky, 

ovšem v praxi je pozorována jeho dlouhodobost. Tento rozpor autora vedl k zájmu o téma 

a k touze odhalit příčiny, které vytrvalost deficitu způsobují, jakož i důsledky, 

které ekonomice způsobuje.  

Téma nabývá na aktuálnosti v kontextu celosvětové hospodářské krize, která způsobila 

bezprecedentní nárůst deficitu, čímž rapidně vzrostlo i tempo růstu státního dluhu. 

Ten je spojen s potřebou být finančně obsluhován, zejména platit úroky, které negativně 

ovlivňují velikost deficitu v následujícím období. Pokud by další vývoj pokračoval 

v nastoleném trendu, může se Česká ekonomika propadnout až do dluhové pasti, 

což by pro ekonomiku mělo fatální následky. Autor zpracováním tématu poukazuje na jeho 

aktuálnost a potřebu jej řešit.  

Cílem práce je odhalit příčiny deficitu státního rozpočtu a popsat jeho vliv 

na hospodářskou politiku České republiky od roku 2000. 

Stanoveného cíle autor dosáhne studiem odborných publikací a relevantních internetových 

zdrojů. V rámci práce autor využívá metodu ekonomické abstrakce, indukce a dedukce. 

V analytické části jsou data podrobena rozboru se zaměřením na horizontální a vertikální 

analýzu.  

Téma je zpracováno v období let 2000 až 2010. Autor se domnívá, že jedenáctiletý 

horizont je dostačující pro učinění závěrů a současně koresponduje se zamýšleným 

rozsahem zadané práce. Dalším důvodem podporujícím autorovo rozhodnutí o počátečním 

roku je existence diplomové práce s obdobným tématem, viz Úlehla (2003), jež se věnuje 

období od vzniku České republiky. Autor tak nechtěl opakovat výzkum a vyčleňovat 

omezený prostor práce na skutečnosti, které již byly odhaleny. Raději se rozhodl na svého 

předchůdce navázat. S ohledem na zvolené počáteční období je téma zpracováno 

v maximálním možném časovém rozsahu, neboť odborné dokumenty, které posloužily 

jako informační zdroj práce, nejsou pro rok 2011 ještě publikovány.  
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Za účelem dosažení cíle je práce tematicky rozdělena do tří částí. V první části se autor 

věnuje teoretickým východiskům daného tématu, tj. funkcím státního rozpočtu, 

rozpočtovým zásadám, procesu a skladbě. Značný podíl je věnován teorií vymezeným 

příčinám, důsledkům a typologii rozpočtových deficitů. Druhá část je věnována vývoji 

deficitu státního rozpočtu a odhalování jeho příčin. V poslední části se autor zabývá vlivem 

rozpočtových schodků na hospodářskou politiku. 
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2 STÁTNÍ ROZPOČET 

Při studiu odborné literatury se nelze setkat s jedinou a všem autorům společnou definicí 

státního rozpočtu. Podle Klikové, Kotlána a kol. (2006, s. 158) je státní rozpočet 

„centralizovaný peněžní fond, který vytvářejí, rozdělují a používají ústřední orgány státní 

správy.“ Současně je to základní nástroj fiskální politiky a v neposlední řadě stěžejní 

složka veřejné rozpočtové soustavy. 

Podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) je státní rozpočet bilancí příjmů a výdajů 

státu (účetní hledisko), finančním plánem na rozpočtové období (finanční hledisko), 

shromažďuje a následně přerozděluje finanční prostředky (ekonomické hledisko), nabývá 

podoby zákona, na němž se usnesl zákonodárný sbor (právní hledisko). 

Jelikož má státní rozpočet významnou a nezastupitelnou roli v rámci rozpočtové soustavy, 

je autorem považováno za žádoucí ji alespoň ve zkratce představit. Rozpočtová soustava 

se člení na veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. Veřejné rozpočty jsou děleny 

na centralizované (státní rozpočet) a decentralizované (rozpočty krajů, obcí a regionálních 

rad regionů soudržnosti), přičemž pod veřejné rozpočty dále spadají rozpočty 

organizačních složek a příspěvkových organizací. Mimorozpočtové fondy se dělí do pěti 

hlavních oblastí na Státní účelové fondy, Státní fondy na podporu podnikání, Státní 

privatizační fondy, Státní svěřenecké fondy a konečně Ostatní mimorozpočtové fondy.  

2.1 Funkce státního rozpočtu 

Státní rozpočet je podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) z ekonomického hlediska 

definován třemi základními funkcemi – alokační, stabilizační a redistribuční. Zatímco 

poslední dvě zmíněné plní primárně státní rozpočet, na alokační funkci se podílejí všechny 

veřejné rozpočty. 

Podle Nahodila a kol. (2009) je alokační funkce tou nejstarší a její jádro spočívá 

v umisťování finančních prostředků do příslušných hospodářských sfér. Podstata 

stabilizační funkce spočívá v ovlivňování základních ekonomických veličin, 

např. nezaměstnanosti, výstupu ekonomiky nebo inflace aktivní fiskální politikou. 

Smyslem funkce redistribuční je přerozdělení části příjmu státního rozpočtu mezi 
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jednotlivé ekonomické subjekty, což má vést k rozdělení důchodu, které je ve společnosti 

považováno za spravedlivé. Míra a forma redistribuce se pochopitelně liší podle druhu 

státního zřízení, které v daném státě existuje. Peková (2011) dodává, že všechny tři funkce 

je nutné posuzovat v jejich jednotě, jelikož spolu souvisejí. Např. alokační výdaj rozpočtu 

na zabezpečení veřejných statků může mít současně stabilizující účinek, je-li zajišťován 

veřejnou zakázkou. 

V odborné literatuře je možné setkat se i s dalšími funkcemi státního rozpočtu. Podle 

Nahodila a kol. (2009) je funkce regulační díky zásahům státu do ekonomiky podobná 

funkci stabilizační, nicméně zásahy jsou svým charakterem přímé a cílí do soukromého 

sektoru, např. regulace cen. Funkce kontrolní vyplývá z celospolečenského požadavku 

na kontrolu příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu, tedy že např. veřejnost ex post 

kontroluje, zda výdaje odpovídají vládním prohlášením apod. Jádro funkce politické 

spočívá v tom, že politické strany dávají najevo své postoje prostřednictvím množství 

peněz, které jsou ochotny vynaložit na určité oblasti např. školství nebo ekologii. Podle 

Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) má státní rozpočet dále ještě funkci autorizační 

a informační. Autorizační funkce spočívá v závaznosti schválené úrovně příjmů a výdajů, 

která musí být při realizování rozpočtu respektována. Informační funkci plní státní 

rozpočet podáváním vyčerpávajícího přehledu o tom, co chce vláda v následujícím roce 

učinit. 

2.2 Rozpočtové zásady 

Podle Pekové (2011) prochází rozpočtovou soustavou značná část HDP a mezi jejími 

jednotlivými články dochází k mnohačetným finančním vztahům. Pro zabezpečení 

efektivního hospodaření s rozpočtovými prostředky je proto nezbytné dodržovat určité 

zásady. Podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010, s. 167) „se rozpočtovými zásadami 

rozumí požadavky na konstrukci státního rozpočtu, plynoucí ze zkušeností nahromaděných 

v průběhu historického vývoje.“ Následujícími zásadami by se měl řídit celý rozpočtový 

proces. 

Státní rozpočet má podle zásady úplnosti obsahovat všechny finanční operace vlády 

a centrálních institucí. Je vyžadováno, aby všechny příjmy a výdaje byly zachyceny 

v úplných částkách. Podle této zásady by rozpočet neměl být oslabován existencí 

mimorozpočtových fondů. 
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Zásada jednotnosti spočívá v zaznamenávání jednotným způsobem a do jediného 

dokumentu veškerých příjmů a výdajů procházejících centrálním rozpočtem. Uplatněním 

této zásady se očekávala relevantní možnost posouzení finanční situace státu. Postupně 

se ale začaly sestavovat další rozpočty (mimořádné, dodatečné, doplňkové) 

s odůvodněním, že příjmy a výdaje jsou natolik různorodé, že je není možné v plném 

rozsahu soustředit v jediném dokumentu. Systém několika dílčích rozpočtu je označován 

jako zásada rozpočtové plurality. 

Zásada reálnosti a pravdivosti souvisí s kvalitou odhadů rozpočtových příjmů a výdajů. 

Sestavení reálného rozpočtu zabraňuje nutnosti různých rozpočtových přesunů a úhradám 

potřeb v rozpočtu nezajištěných. Nereálně sestavený rozpočet by ovšem nepoškozoval 

pouze samotný stát, nýbrž Červenka (2009) upozorňuje, že jeho důsledky se projeví 

i v soukromém sektoru. Nereálný rozpočet způsobený např. nadhodnocením příjmů 

v důsledku očekávání nereálně vysokého tempa ekonomického růstu, vnáší do ekonomiky 

nejistotu, která patří mezi hlavní příčiny neefektivních rozhodnutí v soukromé sféře. 

Zásada každoročního sestavování a schvalování podle Hamerníkové, Maaytové a kol. 

(2010) přispívá k prohloubení parlamentní kontroly. Jak z názvu zásady vyplývá, rozpočet 

se sestavuje každý rok, přičemž jednoleté období poskytuje lepší přehled o struktuře 

příjmů a výdajů státu. Rozpočtové období je v ČR shodné s rokem kalendářním. 

Zásada vyrovnanosti resp. zlaté pravidlo rozpočtové politiky vyžaduje vyrovnanost 

rozpočtu alespoň v delším časovém období. Na počátku 20. stol. byla zásada uplatňována 

bezvýhradně, postupně se od ní upouštělo a začalo se krátkodobě využívat zejména 

deficitní financování. Řada zemí tak ve státní rozpočtové politice odstartovala uplatňování 

zásady schodkovosti rozpočtu. 

Zásada publicity bývá také označována jako zásada zveřejnění či zásada veřejnosti. Jejím 

záměrem je zabránit tajnému hospodaření vlády. Naplnění podstaty je zabezpečeno 

projednáváním návrhu státního rozpočtu v parlamentu a jeho následné zveřejnění v podobě 

právní normy ve Sbírce zákonů. 

Zásada přehlednosti je spjata se stanovením věcné struktury rozpočtu, v jejímž rámci jsou 

logicky seřazeny a rozděleny příjmy a výdaje. Pro zabezpečení této zásady je využívána 

závazná rozpočtová skladba. 
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Zásada efektivnosti a hospodárnosti klade důraz na nejekonomičtější, resp. efektivní 

použití rozpočtových prostředků. Ty zpravidla bývají účelově určeny, a proto je třeba dbát, 

aby jejich vynakládání bylo v souladu se záměrem, který vedl k jejich poskytnutí. Svou roli 

může rovněž sehrát časové hledisko. 

2.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) představuje souhrn 

rozhodnutí různých subjektů týkajících se veřejných výdajů a veřejných příjmů, jehož 

výsledkem je konkrétní rozpočet. Rozpočtový proces se skládá ze čtyř základních fází: 

 příprava a projednávání návrhu rozpočtu ve vládě, 

 projednávání a schvalování návrhu v parlamentu, 

 realizace rozpočtu, 

 kontrola. 

Rozpočtový proces konkrétního rozpočtu trvá déle než dva roky. Posloupnost jednotlivých 

kroků přípravy a schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu ČR je upravena zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny. 

V první fázi sestavuje Ministerstvo financí (MF) návrh státního rozpočtu, přičemž 

východiskem jsou podklady jednotlivých ústředních orgánů, resortů a požadavky 

samospráv na transfery ze státního rozpočtu. MF navrhuje příjmy a výdaje státního 

rozpočtu na další rok, střednědobý výdajový rámec, střednědobý výhled a výdaje 

jednotlivých státních fondů. Takto obsáhlý návrh je následně předán vládě k projednání 

a schválení. 

Ve druhé fázi je rozpočet předán do rukou předsedy Sněmovny, učiněno tak musí být 

nejpozději do tří měsíců před začátkem rozpočtového roku. Schvalování rozpočtu probíhá 

ve třech čteních, přičemž dodatky mohou být předloženy nejpozději 15 dnů před prvním 

čtením zákona. V prvním čtení se projednávají příjmy a výdaje, salda, způsob vypořádání 

salda, celkový vztah k rozpočtům krajů a obcí aj. Tyto základní údaje jsou sněmovnou buď 

schváleny, nebo je doporučena vládě jejich změna se současným stanovením termínu pro 

předložení nového návrhu. Zároveň jsou návrhy jednotlivých kapitol předloženy 

rozpočtovému výboru, který se k návrhu rovněž vyjádří. Ve druhém čtení se k návrhu 
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vyjádří navrhovatel, zpravodaj rozpočtového výboru a následuje podrobná rozprava, v níž 

se předkládají pozměňovací návrhy. Ve třetím čtení, které může proběhnout nejdříve 

čtyřicet osm hodin po skončení čtení druhého, dochází rovněž k rozpravě, ale pouze 

o opravě legislativně technických a tiskových chyb případně může být podán návrh 

na opakování druhého čtení. Po hlasování o pozměňovacích návrzích se Sněmovna usnese, 

zda s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovuje souhlas. V kladném případě je návrh 

zákona uveřejněn ve Sbírce zákonů. 

Pakliže Sněmovna s návrhem státního rozpočtu nesouhlasí nebo návrh nebyl předložen 

k projednání v termínu, dochází k situaci, kdy bude muset být otázka financování výdajů 

státu řešena bez existence příslušné právní normy, na základě tzv. rozpočtového 

provizoria. V tomto případě se rozpočtové hospodaření od prvního dne rozpočtového roku 

do nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na daný rozpočtový rok řídí objemem 

příjmů a výdajů schválených pro rok předchozí. Prakticky to znamená, že se výdaje 

státního rozpočtu uvolňují jednotlivým kapitolám ve výši jedné dvanáctiny celkové roční 

částky za každý započatý měsíc. 

Třetí fáze začíná vlastním hospodařením podle sestaveného rozpočtu. Za zajištění 

příjmové části rozpočtu je zodpovědné MF, které za tímto účelem využívá své orgány, 

zejm. finanční ředitelství a finanční úřady. Za realizaci výdajů jsou zodpovědní správci 

příslušných kapitol, zejm. ministři, vedoucí ústředních úřadů apod. 

Čtvrtou fází je jak průběžná kontrola plnění státního rozpočtu, tak i následná kontrola 

po skončení kalendářního roku. Průběžná kontrola je zajišťována MF a Nejvyšším 

kontrolním úřadem, ovšem právo kontroly má zároveň i vláda a zákonodárné orgány. Za 

tímto účelem vypracovává MF v průběhu roku za každé čtvrtletí zprávu o vývoji 

hospodaření státního rozpočtu, čímž je zajištěna průběžná kontrola ze strany 

zákonodárného sboru. 

Následná kontrola je realizována v podobě státního závěrečného účtu navrženého MF. 

S jeho pomocí lze kontrolovat, jak vláda hospodařila v průběhu předešlého roku 

se svěřenými penězi. Obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření, přičemž 

nedílnou součástí jsou závěrečné účty jednotlivých kapitol předkládaných jejich správci. 

Návrh státního závěrečného účtu je schvalován vládou, která jej nejpozději do třicátého 

dubna předkládá k projednání Poslanecké sněmovně, která jej usnesením rovněž schvaluje. 
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Sněmovna v rámci projednávání rozhoduje o využití případných přebytků, resp. uhrazení 

schodku rozpočtu na návrh vlády. 

2.4 Rozpočtová skladba 

Podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) představuje rozpočtová skladba jednotné 

povinné třídění peněžních operací veřejných rozpočtů, tj. státního rozpočtu, rozpočtů 

organizačních složek státu a jejich rezervních fondů, rozpočtů státních fondů, pohybů 

na účtech státních finančních aktiv, rozpočtů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí 

s výjimkou jejich některých fondů. Rozpočtovou skladbou se ale neřídí zdravotní 

pojišťovny, Pozemkový fond, Národní fond a příspěvkové organizace. Rozpočtová skladba 

je stanovena vyhláškou MFČR č. 323/2002 Sb., přičemž dle Hamerníkové, Maaytové 

a kol. (2010) je založena na čtyřech základních pilířích: 

 jednotnost pro všechny peněžní operace veřejných rozpočtů, 

 peněžní (cash) princip zaznamenávání operací, 

 možnost konsolidace, tj. kumulace jednotlivých veřejných rozpočtů bez dvojího 

načítání, 

 čtyři hlediska třídění: odpovědnostní, druhové, odvětvové a konsolidační. 

Jelikož rozpočtová skladba závazně třídí příjmy a výdaje, je autorem považováno 

za žádoucí zde krátce tyto ekonomické veličiny představit. Veřejné příjmy jsou podle 

Pekové (2011) zdrojem krytí veřejných výdajů. V rozhodující míře souvisejí 

s nenávratným přerozdělováním části hrubého domácího produktu (HDP). Cílem 

rozpočtové politiky by měl být vyrovnaný státní rozpočet, přičemž příjmy jsou v tomto 

pojetí vnímány jako rozpočtové omezení. 

Veřejnými výdaji jsou financovány veřejné potřeby, tedy i netržní činnosti státu. Jsou 

částí HDP, která je spotřebována kolektivně na základě veřejné volby. Stěžejní problém 

vážící se k veřejným výdajům je stanovení jejich objemu a struktury s ohledem 

na dostupné zdroje. 

Z odpovědnostního hlediska se třídí příjmy a výdaje státního rozpočtu podle správců 

kapitol, tj. ministerstev a ústředních orgánů. Jednotkou třídění je kapitola státního 

rozpočtu. Toto třídění slouží k určení odpovědnosti za hlavní skupiny veřejných výdajů 
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a pro každodenní řízení plnění rozpočtu. Státní rozpočet je pro rok 2012 členěn 

do  41 kapitol. 

Podle Pekové (2011) jsou operace v rámci druhového hlediska třízeny na tři základní 

okruhy, tj. příjmy, výdaje a tzv. financování. Veškeré příjmy a výdaje jsou 

dle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) roztřízeny podle příjmových a výdajových 

druhů, které vycházejí z ekonomické charakteristiky jednotlivých finančních operací. 

Tato klasifikace je žádoucí pro potřeby analýzy rozpočtů a pro definování 

makroekonomické pozice fiskální politiky. 

Podle Pekové (2011) dochází v rámci každého okruhu k detailnímu členění, kde třídícími 

jednotkami jsou třídy, seskupení položek, podseskupení položek a jednotlivé položky. 

Příjmy se dělí do následujících tříd: daňové příjmy (třída 1), nedaňové příjmy (třída 2), 

kapitálové příjmy (třída 3), přijaté dotace (třída 4). Kumulací tříd 1, 2 a 3 získáme vlastní 

příjmy. Výdaje se dělí na běžné výdaje (třída 5) a kapitálové výdaje (třída 6). Financování 

je zachyceno v třídě 8
1
, kde se evidují operace zabezpečující financování schodku, 

resp. využití přebytku hospodaření. Schodek se ve financování projeví kladným 

znaménkem, přebytek opačně záporným znaménkem. 

Podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2010) se z odvětvového hlediska třídí veškeré 

výdaje a pouze nedaňové a kapitálové příjmy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí. 

Z toho vyplývá, že z odvětvového hlediska se třídí pouze výdaje státního rozpočtu. 

Jednotkami třídění jsou skupiny, oddíly, pododdíly a paragrafy. Odvětvová klasifikace 

organizuje vládní činnosti podle jejich účelu nebo funkce a je nezávislá na organizační 

struktuře vlády. Tato klasifikace je přínosná pro analýzy alokace zdrojů mezi jednotlivé 

sektory a pro zpracování historických přehledů. Odvětvové hledisko třídí výdaje státního 

rozpočtu do následujících skupin: zemědělství a lesní hospodářství (skupina 1), 

průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (skupina 2), služby pro obyvatelstvo 

(skupina 3), sociální věci a politika zaměstnanosti (skupina 4), bezpečnost státu a právní 

ochrana (skupina 5) a všeobecná veřejná správa a služby (skupina 6). 

Z konsolidačního hlediska se třídí výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných 

rozpočtů a ostatních veřejných peněžních fondů a příjmy vznikající uvnitř této soustavy. 

Příjmy a výdaje jsou třízeny na záznamové jednotky. Podle Pekové (2011) konsolidace 

                                                             
1 Třída 7, jež zachycovala ostatní výdaje, byla dle Pekové (2011) zrušena k 1. lednu 2003.   
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umožňuje vyloučit duplicity vznikající na základě interních transferů mezi fondy a učinit 

tak korekci příjmů a výdajů při jejich započítávání. 

Výše představené čtyři hlediska třídění příjmů a výdajů státního rozpočtu nejsou 

vyčerpávající ve smyslu poskytnutí kompletního přehledu třídění v rámci jednotlivých 

hledisek, tzn. nejsou zde vyjmenovány jednotlivé kapitoly státního rozpočtu 

(odpovědnostní hledisko), seskupení položek, podseskupení položek a jednotlivé položky 

(druhové hledisko), oddíly, pododdíly a paragrafy (odvětvové hledisko) a jednotlivé 

záznamové jednotky (konsolidační hledisko). Tento kompletní přehled je obsahem přílohy 

vyhlášky MFČR č. 323/2002 Sb., čímž autorem nebylo považováno za žádoucí jej zde 

uvádět. 

2.5 Deficit státního rozpočtu 

Podle Dvořáka (2008) vede nesoulad mezi objemem reálně získaných a užitých veřejných 

prostředků k vzniku fiskální nerovnováhy, která se v daném fiskálním roce projeví 

rozpočtovým deficitem, z hlediska dlouhodobého pak veřejným dluhem. Nárůst fiskální 

nerovnováhy, která je charakteristická vytrvalými rozpočtovými schodky a rostoucím 

veřejným zadlužením, patří v posledním období k významným ekonomickým problémům. 

Rozpočtový deficit je v historickém kontextu relativně mladým fenoménem. Toto tvrzení 

je podporováno i Samuelsonem a Nordhausem (1991), podle nichž se ekonomické 

učebnice zabývající se veřejnými financemi publikovanými do roku 1929 příliš nelišily 

od publikací z dob Adama Smitha. Podle Pekové (2011) byla od dob klasické politické 

ekonomie až do začátku 20. stol. v rámci klasické teorie veřejných financí odmítána 

myšlenka deficitního hospodaření státu. Veřejné finance byly považovány za aplikaci 

rodinných financí
2
, což vedlo ke snaze dodržovat zlaté pravidlo vyrovnaného státního 

rozpočtu až do 30. let 20. stol. Schodkový státní rozpočet byl tolerován pouze 

ve výjimečných situacích, např. v období válek.  

Ke zvratu dochází až vlivem celosvětové Velké hospodářské krize a prosazování 

stabilizační hospodářské politiky státu, která využívá pravidlo cyklicky vyrovnaného 

státního rozpočtu. Změna v pojetí salda státního rozpočtu byla odstartována 

                                                             
2 Samuelson a Nordhaus (1991) vysvětlují, že pokud domácnost utratí více, než kolik činí její příjem, utrpí 

bankrot. Stejné platí i pro vládu. 
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J. M. Keynesem, který se domníval, že příčinou pomalého ekonomického růstu a krize 

je nedostatečná poptávka, která musí být podpořena ze strany státu. Byla tak připuštěna 

možnost přechodného deficitního hospodaření v důsledku růstu výdajů státu v některých 

fázích hospodářského cyklu. Nachází-li se ekonomika v recesi, zvýší stát své výdaje, 

čímž podpoří celkovou poptávku a vytvoří deficit státního rozpočtu. Ten následně uhradí 

přebytkem z období ekonomické konjunktury. V delším období je tak rozpočet vyrovnaný, 

tedy cyklicky vyrovnaný. 

2.5.1 Příčiny deficitu 

Podle Pekové (2011) nelze na nevyrovnanost státního rozpočtu nahlížet jednoduchým, 

generalizujícím pohledem. Přebytek nemusí být nutně hodnocen pozitivně, rovněž jako 

deficit vždy negativně. Zejména v případě seriózního hodnocení salda státního rozpočtu 

je nutné analyzovat příčiny, které jej způsobily. 

a) Strukturální deficit a jeho příčiny 

Podle Samuelsona a Nordhause (1991) je v současných veřejných financích důležité 

rozlišovat mezi strukturálními a cyklickými deficity. Část rozpočtu je strukturální, resp. 

aktivní, určována opatřeními hospodářské politiky s volností rozhodování, např. stanovení 

daňových sazeb, příspěvků na sociální zabezpečení nebo výše výdajů na obranu. 

Strukturální rozpočet propočítává, jaké by byly státní příjmy, výdaje či deficity, kdyby 

ekonomika fungovala na úrovni potenciálního produktu. 

Podle Dvořáka (2008) je obecnou příčinou vzniku aktivního rozpočtového deficitu takové 

vládní rozhodnutí, které vede buď k poklesu rozpočtových příjmů, nebo k růstu veřejných 

výdajů, případně k oběma jevům současně. Tato rozhodnutí mohou být iniciována 

rozumným ekonomickým důvodem, např. rozložení důsledků výdajového šoku, rozložení 

daňové zátěže či oživení ekonomiky. Vytvoření aktivního deficitu ale může mít i příčiny 

méně rozumné, např. vládní populismus
3
. Souhrnně jsou příčiny způsobující vznik 

aktivního rozpočtového deficitu označovány jako endogenní faktory.  

Podle Pekové (2011) může být výdajový šok způsoben prudkým nárůstem cen surovin, 

které se kaskádovitě přelévají do dalších komodit. To způsobuje rostoucí potřebu 

                                                             
3 Politické příčiny rozpočtových deficitů jsou rozebrány ve stejnojmenné samostatné podkapitole dále 

v textu. 
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finančních prostředků. Pokud chce stát zabránit uspokojení této potřeby prostřednictvím 

prudkého zvýšení daní, přistoupí k vytvoření deficitu státního rozpočtu, čímž rozloží 

výdajový šok do několika rozpočtových období. 

Jestliže stát realizuje nákladné investice ve veřejném sektoru (např. výstavba dálniční 

a železniční sítě), které budou sloužit více generacím, je žádoucí, aby se na jejich 

financování podíleli všichni, kteří budou mít z těchto investic užitek. Deficitním 

hospodařením tak dojde k rozložení daňové zátěže, kdy příští generace budou jednak 

splácet dluh, ale zároveň budou čerpat užitek z výdajových programů financovaných 

v současnosti. Úskalím deficitního financování časově a finančně rozsáhlých projektů bývá 

spatřováno v oprávněnosti zadlužení budoucích generací, které vůbec nemusí spatřovat 

investici za prospěšnou, neboť technický a technologický pokrok může z pohledu 

budoucnosti hodnocení prospěšnosti měnit.  

Pokud se ekonomika nachází v recesi, může se vláda pokusit o její oživení prostřednictvím 

expanzivní fiskální politiky, tj. záměrně bude zvyšovat výdaje státního rozpočtu, 

resp. bude snižovat daňovou zátěž. Takto vytvořený deficit poslouží ke stimulování 

agregátní poptávky. 

b) Cyklický deficit a jeho příčiny 

Cyklická, resp. pasivní část rozpočtu je dle Samuelsona a Nordhause (1991) určována 

stavem hospodářského cyklu, tj. výší produktu ekonomiky. Cyklický rozpočet měří změny 

v příjmech, výdajích a deficitech vzniklých z důvodu nenacházení se ekonomiky na úrovni 

potenciálního produktu. Propočítává tedy dopad hospodářského cyklu na rozpočet.  

Podle Dvořáka (2008) může být obecnou příčinou vzniku pasivního rozpočtového deficitu 

jakýkoliv exogenní a na vládním rozhodnutí tudíž nezávislý vliv, který způsobuje pokles 

rozpočtových příjmů nebo nárůst veřejných výdajů, případně oba jevy současně. Mezi 

základní faktory ovlivňující pasivní deficit, tzv. exogenní faktory patří hospodářský pokles, 

nákladový šok, mimořádné události a úrok z veřejného dluhu. 

 Hospodářský pokles a růst nezaměstnanosti způsobují podle Pekové (2011) pokles 

daňových příjmů, zejm. výnosu individuální důchodové daně, povinného sociálního 

a zdravotního pojištění. Současně je ale vytvářen tlak na růst veřejných výdajů ze státního 

rozpočtu, zejm. podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních transferů. 
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Nákladovým šokem jsou např. ropné šoky začátkem 70. let 20. stol., kdy skokově narostla 

cena ropy a od té doby téměř nepřetržitě roste, dále cenové šoky energií, ke kterým 

se v dnešní době přidal i růst cen základních potravinářských komodit. Tyto faktory 

se promítnou do výše veřejných výdajů prostřednictvím růstu nákladů veřejného sektoru, 

potřebou valorizace starobních důchodů a sociálních dávek. 

Mimořádnými událostmi se v tomto kontextu myslí nepředvídatelné události vyvolávající 

potřebu mimořádných veřejných výdajů. Příkladem může být válečný konflikt, který 

vyvolává potřebu zvýšených státních výdajů v oblasti obrany. Velké přírodní katastrofy 

(povodně, vichřice, atd.) jsou spojeny s nárůstem státních výdajů na likvidaci jejich 

následků jak ve veřejném sektoru (např. opravy komunikací), tak i soukromém sektoru 

(peněžní transfery obyvatelstvu). 

Podle Dvořáka (2008) mají tři výše uvedené příčiny cyklický, případně náhodný charakter, 

tzn., že nepůsobí permanentně a tak nemůžou sloužit jako dostatečné zdůvodnění 

rozpočtových deficitů, které permanentní jsou. Za základní příčinu pasivní složky 

rozpočtových deficitů je tak považován nárůst úroků z veřejného dluhu, který 

se vykazuje vlastní setrvačností a dynamikou. Deficity státního rozpočtu jsou dle Pekové 

(2011) kryty návratnými finančními prostředky. Úrokové náklady zatěžují běžnou část 

rozpočtu a tak jsou faktorem, který přispívá v dalších rozpočtových obdobích k deficitnímu 

hospodaření. Dvořák (2008) dodává, že se ve snaze odstínit tento vliv při hodnocení vládní 

fiskální politiky používá tzv. primární deficit, jehož výpočet můžeme zapsat následovně, 

viz rovnice 2.1. 

 Primární deficit = příjmy – (výdaje – úrok z veřejného dluhu) (2.1) 

Z rovnice 2.1 vyplývá, že pokud úroky z veřejného dluhu nejsou nulové, pak je primární 

deficit vždy nižší než deficit skutečný. Pokud je primární saldo přebytkové a skutečné 

rozpočtové saldo deficitní, znamená to, že skutečný deficit je způsoben právě úroky 

z veřejného dluhu. 

Pro úplnost výkladu o strukturálním a cyklickém deficitu dodáváme, že skutečný deficit, 

resp. skutečný rozpočet je dle Samuelsona a Nordhause (1991) součtem strukturálního 

a cyklického rozpočtu. Skutečný rozpočet v rámci daného období zachycuje skutečné 

peněžní výdaje, příjmy a deficity. 
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Důležité je také zmínit, že opatření vedoucí ke snižování strukturálního deficitu 

(např. snížení vládních výdajů na bezpečnost státu) budou mít ceteris paribus tendenci 

rovněž utlumovat ekonomiku a přispívat tak ke zvyšování cyklického deficitu. Praxe 

ale ukázala, že čistý efekt opatření měnících deficit strukturálního rozpočtu budou stejným 

směrem měnit rovněž deficit skutečného rozpočtu. 

c) Politické příčiny rozpočtových deficitů 

Hypotézy snažící se o vysvětlení příčin rozpočtového deficitu se podle Dvořáka (2008) 

musí popasovat se zásadním rozporem. Zatímco podle neoklasických a keynesiánských 

úvah by se měl deficit objevovat cyklicky, jsme od 70. let svědky trvalých deficitů, jakožto 

perzistentního fenoménu. V tomto důsledku byla formulována řada alternativních hypotéz, 

které při vysvětlení preferují faktory politické a institucionální. Studie kladoucí důraz 

na politické příčiny trvalých rozpočtových deficitů jsou hypotéza volebního rozpočtového 

cyklu, ideologický koncept, hypotéza přesunu daňového břemene mezi generacemi 

a konečně negativní strategické chování. 

Hypotéza volebního rozpočtového cyklu 

Tendence k vytváření rozpočtového deficitu je podle Dvořáka (2008) logickým důsledkem 

převládajících motivací politiků i voličů, které zesilují zejména v předvolebním období. 

Hypotéza bere v úvahu dvě související deformace chování subjektů, na kterých závisí 

fiskální rozhodování. Pragmatismus politiků, jenž se projevuje populismem a snahou 

zavděčit se voličům maximalizací objemu veřejných výdajů a minimalizací daní. 

Neracionalitou chování voličů projevující se podlehnutím fiskální iluzi, kdy přeceňují 

prospěch z okamžitých veřejných výdajů a podceňují budoucí fiskální břemeno odložených 

daní. Ke krátkozrakosti voličů ovšem přispívají i asymetrické informace, v důsledku 

kterých nejsou voliči schopni před volbami rozeznat populistické gesto, 

neboť je maskováno obecným prospěchem a dalšími racionálně vypadajícími příčinami. 

Tato hypotéza ale neosvětluje rozpor mezi očekávanou cykličností a v praxi pozorovanou 

vytrvalostí úplně. Z této hypotézy vyplývá, že by deficit měl být jevem cyklickým, 

navázaným nikoli na cyklus ekonomický, nýbrž volební, resp. politický. Bezpečně tak 

nelze potvrdit a ani vyvrátit, že by politické cykly byly příčinou rozpočtového deficitu. 
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Ideologický koncept 

Podle Dvořáka (2008) není v této teorii motivace politiků odvozována ze snahy vyhovět 

všem voličům, ale především voličům příslušné politické strany. Základní politické 

spektrum je členěno na politiky levicové, jejichž zájmy (např. nízká míra nezaměstnanosti) 

mohou být spojeny s vyšší úrovní veřejných výdajů a tím pádem deficitním financováním, 

a politiky pravicové, především konzervativní, upřednostňující fiskální disciplínu. 

Tendence k deficitu by tak měly být typické především v zemích a v obdobích, kdy jsou 

u moci levicové strany. 

Praxí se však ukázalo, že sklon k deficitu je společný pro všechny vlády bez ohledu na 

politickou orientaci, ta se projeví spíše v objemu veřejných výdajů nežli v tendenci 

k deficitnímu financování. 

Hypotéza přesunu daňového břemene mezi generacemi 

V předešlých hypotézách se dle Dvořáka (2008) abstrahuje od problému mezigeneračního 

přesunu daňového břemene i od důsledků, které mohou mít ve fiskálním rozhodování vliv 

na omezenost vládního horizontu. V rámci této hypotézy se vychází z členění obyvatelstva 

na chudé a bohaté. Bohatí zanechávající potomkům (budoucí generaci) majetek, jsou 

v zásadě indiferentní vůči krytí státních výdajů daněmi nebo deficitem (s předpokladem 

rovnosti hodnoty současných a budoucích daní). Chudí na druhou stranu preferují deficitní 

financování, neboť jim umožní si nepřímo vypůjčit od budoucích generací. 

Jelikož skupina chudých ve společnosti převládá, převažuje tak v logice výše uvedeného 

tendence k deficitnímu financování rozpočtových výdajů. Podle hypotézy by tak 

k deficitům měly tíhnout chudší země s vyšším podílem ekonomicky slabých občanů. 

Negativní strategické chování 

V rámci této hypotézy berou politici podle Dvořáka (2008) v úvahu i skutečnost, že daným 

fiskálním rozhodnutím ovlivňují situaci budoucí vlády. V tomto pojetí je fiskální 

disciplinovanost významně závislá na pravděpodobnosti s jakou politici počítají 

se znovuzvolením v následujícím období. Pokud je pravděpodobnost nízká, nejenže má 

vláda nižší sklon k fiskální disciplíně, ale dokonce mohou existovat i snahy zúžit 

rozhodovací prostor vládě s konkurenčním fiskálním programem prostřednictvím deficitu. 
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d) Institucionální příčiny rozpočtových deficitů 

Hypotézy snažící se vysvětlit obecnou vytrvalost výskytu rozpočtových deficitů 

politickými faktory mají podle Dvořáka (2008) své slabiny. Nevysvětlují, proč jsou 

v některých zemích deficity chronicky vyšší, než v jiných. Proč se tendence 

k perzistentním deficitům masově projevila až koncem 70. let nebo proč postihuje země 

bohaté i chudé, s vládami levicovými a stejně tak pravicovými.  

Z důvodu neschopnosti poskytnout odpověď na tyto otázky jsou nabízeny další alternativní 

hypotézy zaměřující se na institucionální faktory. V jejich rámci je analyzováno chování 

politických i rozpočtových institucí, které závisí na pravidlech a standardech tvořící 

jak politický, tak rozpočtový systém. Mezi tyto hypotézy patří model geografické 

koncentrace zájmu, hypotéza vlivu politické koheze a konečně vliv struktury rozpočtového 

procesu. 

Model geografické koncentrace zájmu 

Jádrem tohoto modelu je podle Dvořáka (2008) přeceňování užitku veřejných výdajových 

programů politiky, projeví-li se v jejich volební lokalitě. Současně ale podceňují s nimi 

spojené náklady, neboť ty jsou rozděleny mezi všechny daňové poplatníky. Při schvalování 

výdajových programů s parciálním efektem si pak politici vypomáhají v logice logrollingu. 

Jestliže existuje velké množství zájmových skupin a každá preferuje svůj vlastní výdajový 

program, vzniká výrazný nepoměr mezi rozložením efektů a nákladů na tyto programy. 

Zatímco efekty připadnou konkrétní skupině, na nákladech se podílejí všichni. 

Tímto je posílena motivace pro zvyšování veřejných výdajů oproti redukování 

rozpočtového deficitu. Tendence k vytváření nadměrného objemu veřejných výdajů 

je vysvětlena plným neinternalizováním vznikajících společenských nákladů. 

Hypotéza vlivu politické koheze 

Dvořák (2008) v rámci této hypotézy vysvětluje, že fiskální rozhodování je komplikováno 

především v případech slabé pozice vlády, kdy např. menšinová vláda nedisponuje 

dostatečnou politickou mocí, aby mohla čelit lobbistickým tlakům na zvyšování veřejných 

výdajů. Podobně se v koalici více stran jen těžko hledá konsenzus. V takovém případě 

dochází při schvalování restriktivních, nepopulárních opatření často k situaci popsané 
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vězňovým dilema. Budou-li zúčastněné strany sledovat svůj optimální zájem, je výsledkem 

ztráta celkového prospěchu, ke kterému by redukce rozpočtového deficitu bezpochyby 

vedla. 

Vliv struktury rozpočtového procesu 

V rámci této hypotézy je na deficit nahlíženo v kontextu rozpočtového procesu, kde podle 

Dvořáka (2008) hraje roli např. míra jeho složitosti a průhlednosti. Zvláštní význam 

je přikládán skutečnosti, zda rozpočtový proces zahrnuje zákon limitující vznik deficitu, 

a také, které orgány rozpočet schvalují. 

Jediným dosud potvrzeným opatřením, které redukuje deficitní tendence, je použití 

referenda při fiskálním rozhodování. Tento překvapivý závěr naznačuje, že voličské 

podléhání fiskální iluzi není zdaleka tak silné, jak je v některých modelech předpokládáno. 

Přesto jsou řadou ekonomů za rozhodující příčiny perzistentních rozpočtových deficitů 

považovány institucionální vlivy, čímž obhajují nutnost vytvoření přísných legislativních 

pravidel, která by vládě znemožňovala návrh deficitního rozpočtu vůbec předložit. 

2.5.2 Typologie rozpočtových deficitů 

Podle Dvořáka (2008) je zásadním tvrzením v rámci typologie rozpočtových deficitů, 

že rozpočtový deficit je účetní pojem, používaný k označení záporného rozdílu 

rozpočtových příjmů a výdajů za časové období, ale zastřešuje rozdílné ekonomické 

obsahy. Deficit má rozdílné makroekonomické důsledky, zejm. vliv na agregátní poptávku 

a další zprostředkované vlivy (např. na úrokovou míru, míru soukromých a národních 

úspor, cenovou hladinu i saldo platební bilance), které se liší podle jeho typu. Proto 

je důležité nejprve analyzovat způsob vzniku a způsob krytí deficitu a až následně hodnotit 

samotný deficit, resp. jeho důsledky na ekonomiku. 

a) Typy rozpočtových deficitů podle způsobu vzniku 

Předpokladem je původně vyrovnaný státní rozpočet (T = G), který se vlivem fiskální 

expanze stane deficitní. Jedná se tedy o strukturální deficit, přičemž podle Klikové, 

Kotlána a kol. (2006) lze rozlišovat následující typy: 

 AX – zvýšení vládních výdajů při konstantních příjmech, 
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 BX – snížení daní při konstantních výdajích, 

 CX – zvýšení výdajů i daní, přičemž zvýšení výdajů je vyšší než zvýšení daní, 

 DX – zvýšení výdajů a pokles daní, 

 EX – pokles výdajů i daní, přičemž pokles výdajů je nižší než pokles daní. 

Podle Klikové, Kotlána a kol. (2006) spočívají rozdíly mezi uvedenými typy deficitů 

v odlišných makroekonomických účincích, viz následující tabulka 2.1. Výpočty vychází 

z těchto skutečností: výchozí stav veřejných výdajů (100 jednotek), výchozí stav veřejných 

příjmů (100 j.), mezní sklon ke spotřebě (0,75), daňová sazba (0), výdajový 

multiplikátor
4
 (4), daňový multiplikátor

5
 (-3).  

Tabulka 2.1: Makroekonomické účinky jednotlivých typů rozpočtových deficitů 

Typ 

deficitu 
Výdaje Příjmy Deficit 

Změna 

výdajů 

Změna 

příjmů 

Fiskální účinek na 

HDP Celkem 

Výdajů Příjmů 

AX 120 100 20 20 0 80 0 80 

BX 100 80 20 0 -20 0 60 60 

CX 140 120 20 40 20 160 -60 100 

DX 110 90 20 10 -10 40 30 70 

EX 90 70 20 -10 -30 -40 90 50 

Zdroj: Dvořák (In Kliková, Kotlán a kol., 2006, s. 163) 

V tabulce 2.1 lze vidět, že jednotlivé typy deficitů mají rozdílný vliv na produkt 

ekonomiky a to i v případě, že absolutní výše deficitu je pro všechny typy shodná, tj. 20 j. 

Je tedy zřejmé, že znalost způsobu vzniku rozpočtového deficitu je důležitá pro jeho 

hodnocení. 

b) Typy rozpočtových deficitů podle způsobu financování 

Podle Dvořáka (2008) jsou základní možnosti financování rozpočtového schodku emisní 

financování (typ XA), dluhové financování (typ XB) a krytí z prodeje státních aktiv 

(typ XC). Pokud budou redukovány potenciální rozpočtové příjmy na příjmy daňové 

a bude abstrahováno od možnosti vyrovnat deficit z výnosu státních finančních aktiv nebo 

z prodeje státního majetku, lze zapsat způsoby financování deficitu následující rovnicí 2.2.  

                                                             

4  

5  
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 – (T – GC – GI) = B
gp

 + B
cb

 + B
gf

  (2.2) 

Kde T jsou celkové daňové příjmy, GC – vládní spotřební výdaje, GI – vládní investiční 

výdaje, B
gp

 – prodej vládních obligací soukromému sektoru, B
cb

 – půjčka od centrální 

banky, B
gf

 – prodej vládních obligací do zahraničí. Levá strana rovnice 2.2 vyjadřuje 

rozpočtový deficit, pravá možné způsoby jeho krytí. 

Emisní financování 

Tento typ financování je podle Pekové (2011) spojen s poskytnutím úvěru od centrální 

banky. Přímý bankovní úvěr poskytnutý na krytí schodku státního rozpočtu má charakter 

úvěrové emise peněz, stejně tak v případě přímého nákupu státních dluhopisů centrální 

bankou. Podle Dvořáka (2008) sice v případě monetizování deficitu nevzniká úroková 

zátěž (jako při krytí dluhovém), nicméně zvyšuje monerátní bázi, která je společně 

s multiplikačními účinky potenciálním zdrojem inflačních důsledků. 

Chronické deficity státních rozpočtů, a s nimi spojené velké objemy přímých půjček 

od centrálních bank vedly podle Pekové (2011) k inflačním důsledkům v 70. letech 20. 

stol. Tato situace ve většině zemí vyústila k legislativnímu zákazu poskytovat centrální 

bankou přímý úvěr na financování deficitu státního rozpočtu. Centrální banka je ve většině 

vyspělých zemí ze zákona nezávislá na národních institucích a státní dluhopisy může 

nakupovat pouze na sekundárním trhu. 

Dluhové financování 

Při tomto typu financování dochází podle Dvořáka (2008) k transformaci rozpočtového 

deficitu do veřejného dluhu, přičemž se mění objem emitovaných vládních obligací. 

Jednotlivci, firmy i komerční banky nakupují státní cenné papíry, což se projeví nárůstem 

domácího veřejného dluhu. Domácí úvěrová absorpce je ale omezená. Je dána rozdílem 

mezi úsporami a investicemi soukromého sektoru a deficitem výkonové bilance, 

resp. běžného účtu platební bilance, viz rovnice 2.3. Nedostatek finančních prostředků 

ve veřejném sektoru je nutné pokrýt tou částí úspor soukromého sektoru, která není využita 

na financování čistého importu. 
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 – (T – GC – GI) = (S
p
 – I

p
) + (Im – Ex) (2.3) 

Kde T, GC a GI viz rovnice 2.2. S
p
 – soukromé úspory, I

p
 – soukromé investice,  

Im – import, Ex – export. 

Pakliže jsou možnosti krytí deficitu dobrovolnými či vynucenými domácími úsporami 

omezené, je nezbytné jej krýt zahraničním zadlužením, které se projeví vznikem, 

resp. zvýšením zahraničního veřejného dluhu. Dluh je tak podle Rosena (1991) akumulací 

předešlých deficitů. Měří se k danému časovému okamžiku a je tudíž veličinou stavovou. 

Tokovou veličinou je na druhé straně právě deficit, jenž se kalkuluje za dané časové 

období, např. jeden rok.    

Ostatní způsoby financování deficitu 

V literatuře se lze setkat ještě s dalšími způsoby krytí schodku státního rozpočtu. Podle 

Klikové, Kotlána a kol. (2006) může být deficit financován prodejem státních aktiv. 

Tento způsob je typický pro tranzitivní ekonomiky, přičemž Peková (2011) dodává, 

že problematickým se často ukazuje jejich ohodnocení. 

Dalším možným řešením je zvýšení daňové zátěže (typ XD), což je možné až v delším 

časovém horizontu. Dosáhnout změny daňových zákonů nebývá lehké a je spojováno 

s dlouhodobým politickým vyjednáváním v parlamentu. Pokud je navíc cílem politiky 

snižování daňového břemene, jeví se toto řešení jako neschůdné. 

Deficit může být také kryt přebytky rozpočtu z předchozích let (typ XE). Podle Klikové, 

Kotlána a kol. (2006) se ovšem jedná o málo častý případ. 

Vzájemným zkombinováním jednotlivých deficitů podle příčiny vzniku a podle způsobu 

krytí, získáme velké množství deficitů, z nichž každý má jiné makroekonomické účinky. 

Např. deficit typu AA vznikl zvýšením vládních výdajů krytých emisí peněz. Typ AB 

vznikl zvýšením vládních výdajů krytých dluhem, atd. 

2.5.3 Důsledky deficitu 

Dvořák (2008) rozlišuje dvě základní skupiny důsledků rozpočtového deficitu, 

tj. rozpočtové, resp. finanční a fiskální, resp. makroekonomické. Finanční důsledky jsou 

v krátkém období pozitivní, neboť deficit umožňuje změkčení vládního rozpočtového 
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omezení. To je výhodné zejm. při působení silných exogenních faktorů, kdy je potřeba 

eliminovat negativní důsledky šokové změny, nebo v případě existence efektivních 

veřejných investic, kdy míra výnosu projektu je vyšší než úroková míra z dluhu. V obou 

uvedených případech jsou vlivy stejně jako deficit pouze dočasné. Krátkodobá fiskální 

nerovnováha tak nepůsobí výraznější reálné rozpočtové komplikace. 

Při negativních příjmových šocích (např. recese, daňová reforma) nemusí dojít ke krácení 

veřejných výdajů s výsledným omezením veřejného sektoru v jeho objektivně potřebných 

funkcích. Při negativních výdajových šocích (např. válečný konflikt, přírodní katastrofy) 

je možné rozložit břemeno daňových opatření v čase a omezit tak recesní účinky prudkého 

nárůstu zdanění. Deficitní financování umožňuje realizaci efektivních veřejných 

výdajových programů, které by při snaze o vyrovnané hospodaření nemusely být 

uskutečněny. 

V delším období jsou finanční důsledky deficitu negativní. Dlouhodobý deficit vede 

k růstu veřejného dluhu, který se v souvislosti s rostoucí úrokovou zátěží stává pro 

rozpočet břemenem. Podle Pekové (2011) jsou vysoké úrokové náklady veřejného dluhu 

v řadě zemí důvodem, proč je obtížné dosáhnout vyrovnaného či přebytkového 

hospodaření. Vysoká dluhová služba také omezuje aktivní využití nástrojů stabilizační 

fiskální politiky. Krytí chronických deficitů je spojeno s vytěsňovacím efektem a dochází 

tak k omezování soukromých investic. 

Podle Dvořáka (2008) je problém makroekonomických důsledků rozpočtového deficitu 

jednou z nejspornějších oblastí fiskální makroekonomie. Jednotlivé ekonomické školy 

zastávají různé názory
6
: 

 neoklasický – důsledky deficitu jsou negativní, proto jej odmítá, 

 keynesiánský – důsledky deficitu vnímá pozitivně, v určitých případech jej podporuje, 

 neoricardiánský – popírá zvláštní makroekonomické důsledky deficitu (odlišné 

od důsledku zdanění), je vůči deficitu neutrální. 

                                                             
6 Blíže např. Dvořák (2008), Kliková, Kotlán a kol. (2006). 
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3 VÝVOJ A PŘÍČINY DEFICITU STÁTNÍHO 

ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY 

V rámci této kapitoly, tematicky rozdělené do dvou částí, se autor nejprve věnuje popisu 

vývoje státního rozpočtu České republiky (SR) v jednotlivých letech sledovaného období, 

tj. od r. 2000 do r. 2010. V další části se autor zaměřuje na příčiny vedoucí k deficitu SR, 

zejm. na strukturální, cyklické a primární saldo a na příčiny vyplývající z příjmové, 

resp. výdajové strany SR. 

3.1 Použitá metodologie a data 

V práci jsou autorem využity následující metody, které se vztahují jak na kapitolu 3, 

tak i na kapitolu 4. Jedná se o metodu abstrakce, což je dle Jurečky, Jánošíkové a kol. 

(2007) nejdůležitější nástroj vědeckého myšlení v ekonomii. Autor tak v rámci práce 

odhlíží od určitých nepodstatných vztahů, a jiné, podstatné vlastnosti a vztahy vyčleňuje 

a fixuje. Dále jsou využity metody indukce a dedukce. V rámci indukce autor vyvozuje 

obecné závěry z poznání specifických jevů. Logicky odvozuje závěry vzhledem 

ke skutečnostem, které považuje za pravdivé, tzn., dedukuje.  

Dále autor využívá deterministickou metodu finanční analýzy, tj. horizontální a vertikální 

analýzu, které Kislingerová a Hnilica (2005) považují za výchozí bod finanční analýzy. 

V rámci horizontální analýzy je sledován vývoj v čase. Autor tento typ analýzy využil 

k rozboru rozdílu mezi zákonem schválenou a skutečnou částkou jednotlivých kategorií SR 

(tj. příjmů, výdajů a sald). Vertikální analýza je autorem využita k odhalení struktury 

jednotlivých kategorií státního rozpočtu. Informační základnou jsou zákony o SR 

pro příslušné roky a publikace MFČR, zejm. Státní závěrečné účty, část G (pro roky 2003 

– 2010) a informace z aplikace MFČR ARISweb (pro roky 2000 – 2002). 

3.2 Vývoj 

Autor se zaměřuje na popis vývoje SR a salda v jednotlivých letech. K deskripci využívá 

členění SR dle kapitol, přičemž hlavní pozornost je věnována vývoj hlavních veličin SR, 

tj. celkových příjmů, celkových výdajů a celkového salda. Další popis je věnován 
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kapitolám, jež se absolutně a případně relativně nejvíce odklonily (pozitivně i negativně) 

od schváleného SR.  

3.2.1 Rok 2000 

Zákonem č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, byl schválen 

SR. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 592,2 mld. Kč, což je o 35,2 mld. Kč nižší než 

celkové výdaje. Ty v úhrnné výši dosahují 627,3 mld. Kč. SR tak byl sestaven 

jako deficitní. Plánované příjmy byly nastaveny optimisticky a jejich skutečná hodnota 

byla nižší o 5,9 mld. Kč, tzn. celková úroveň klesla na 586,2 mld. Kč. Skutečné výdaje 

přesáhly ty plánované o 4,9 mld. Kč, čímž se jejich celková hodnota ustálila na 632,2 mld. 

Kč. V důsledku poklesu příjmů a nárůstu výdajů došlo k prohloubení původně schváleného 

deficitu o 10,8 mld. Kč na hodnotu 46,1 mld. Kč. Přehled příjmů, výdajů a sald v členění 

dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 1. 

Skutečné příjmy poklesly o 1 % oproti příjmům schváleným zákonem o SR. Na této 

skutečnosti se podílelo sedm kapitol, jež nedosáhly plánovaných příjmů. Nejvýznamnější 

podíl lze připsat kapitole VPS, která zaznamenala pokles o 8,1 mld. Kč. Relativně nejvyšší 

pokles vytvořila kapitola Správa státních hmotných rezerv, kterou byly plánované příjmy 

plněny jen na 27,6 %. U podstatné většiny kapitol přesáhly skutečné příjmy plánované, 

nicméně objemově nebyly přírůstky natolik významné, aby dokázaly zvrátit úhrnný pokles 

příjmů. Důležitými kapitolami v této oblasti jsou MPSV s nárůstem o 0,8 mld. Kč 

a Ministerstvo dopravy a spojů s navýšením o 763 mld. Kč. Relativně nejvyššího nárůstu 

příjmů dosáhlo Ministerstvo pro místní rozvoj, které zvýšilo příjmy oproti plánu 

o 3,1 tis. %. 

Skutečné výdaje přesáhly plánované o 0,8 %. Absolutně nejpodstatnější je v tomto ohledu 

MPSV, které přesáhlo svěřený výdajový rámec o 5,4 mld. Kč. Dalšími významnými 

kapitolami jsou Ministerstvo zemědělství s nárůstem o 2,8 mld. Kč a Ministerstvo vnitra 

s navýšením o 2,4 mld. Kč. Relativně nejvyšší nárůst výdajů je připisován Národnímu 

bezpečnostnímu úřadu, který výdaje schválené zákonem o SR přesáhl o 140 %. Řada 

kapitol se však ve výdajích dokázala uskromnit, čímž souhrnný nárůst výdajů nebyl tolik 

rapidní. Absolutně nejvíce SR ušetřila VPS, která oproti plánu vydala o 7,7 mld. Kč méně. 

Další významnou kapitolou se stalo Ministerstvo dopravy a spojů s poklesem 
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o 2,5 mld. Kč. Relativně nejvyšší úspory dosáhla kapitola Grantová agentura, která 

původně plánované výdaje naplnila pouze z 53,6 %. 

VPS je jedinou kapitolou, která byla zákonem o SR schválena jako přebytková. Skutečné 

saldo je o 0,4 mld. Kč nižší než původně plánované a dosahuje částky 222,2 mld. Kč. 

MŠMT je na druhé straně kapitolou s absolutně nejvyšším schodkem, tj. 69,9 mld. Kč. 

Řada kapitol (včetně VPS) prohloubilo původně plánovaný schodek. Největší prohloubení 

deficitu je připisováno MPSV s 4,6 mld. Kč a Ministerstvu zemědělství s 2,5 mld. Kč. 

Ministerstvo dopravy a spojů snížilo původně plánovaný schodek o 3,3 mld. Kč, nicméně 

v takto objemném úspěchu zůstalo osamoceno. Ve výsledku se skutečný deficit prohloubil 

o významných 30,9 %. 

3.2.2 Rok 2001 

Významný dokument, kterým byl schválen SR je zákon č. 491/2000 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2001. SR byl schválen se schodkem dosahujícím částky 

49 mld. Kč. Celkové příjmy tak byly stanoveny na úrovni 636,2 mld. Kč a úhrnná výše 

výdajů byla plánována v částce 685,2 mld. Kč. Obdobně jako předchozí rok byly skutečné 

příjmy nižší než plánované. Poklesem o 10 mld. Kč se jejich výsledná výše propadla 

na 626,2 mld. Kč. Skutečné výdaje rovněž jako loňský rok vzrostly ve srovnání 

s plánovanými. Nárůstem o 8,7 mld. Kč se jejich výsledná hodnota vyšplhala 

na 694 mld. Kč. Deficit SR se pod vlivem poklesu příjmů a nárůstu výdajů prohloubil 

o 18,7 mld. Kč na výslednou hodnotu 67,7 mld. Kč. Přehled příjmů, výdajů a sald 

v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 2. 

Skutečné příjmy se v porovnání s plánovanými propadly o 1,6 %. Nejvyšší podíl na tomto 

vývoji lze připsat nově vzniklé kapitole Český telekomunikační úřad, jehož skutečné 

příjmy byly o 17,5 mld. Kč nižší než zamýšlené. Relativně jde sice až o třetí 

nejvýznamnější pokles, nicméně první dvě příčky dosahují absolutně zanedbatelného 

objemu. Nemalou zásluhu na výpadku skutečných příjmů nese rovněž VPS, 

jež zaznamenala pokles o 3,3 mld. Kč. MPSV zvýšilo příjmy o 8,5 mld. Kč, 

čímž se zařadilo na první příčku kapitol zažehnávajících celkový propad příjmů. V tomto 

duchu je následováno kapitolou Operace státních finančních aktiv, které narostly o 2,7 

mld. Kč. 
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Ve srovnání s výdaji schválenými zákonem o SR došlo k 1,3% nárůstu skutečných 

výdajů. Absolutně nejvyšší změnu zaznamenala kapitola Okresní úřady, která schválený 

výdajový rámec přesáhla o 43,5 mld. Kč. Současně se také jedná o nejvyšší relativní 

navýšení, tj. o 126,8 %. Také MPSV nedodrželo plánované výdaje, které přesáhlo 

o 8 mld. Kč. Za kapitolou, jež zabránila astronomickému nárůstu výdajů, lze označit 

MŠMT, které snížilo výdaje o 39,8 mld. Kč. Rovněž VPS se uskromnila a ušetřila státnímu 

rozpočtu 4,6 mld. Kč. 

Zákonem o SR byly dvě kapitoly schváleny jako přebytkové. Zatímco VPS dokázala 

přebytek navýšit, tak Český telekomunikační úřad uzavírá rok s přebytkem o 17,6 mld. Kč 

nižším, než plánovaným. Nejvíce plánovaný schodek prohloubila kapitola Okresní úřady. 

Navýšením deficitu o 43,3 mld. Kč se celkové záporné saldo kapitoly vyšplhalo 

na 76,5 mld. Kč, což je bezkonkurenčně nejvíce. Naopak MŠMT je připisováno 

nejobjemnější snížení schodku, tj. o 39,5 mld. Kč. Skutečný deficit se pod tíhou výše 

uvedených změn prohloubil o nezanedbatelných 38,2 %. 

3.2.3 Rok 2002 

Zákonem č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, byl schválen 

SR. Příjmy byly stanoveny ve výši 690,4 mld. Kč a výdaje se ustálily na úrovni 

736,6 mld. Kč. Schválený deficit SR tak byl vyčíslen na 46,2 mld. Kč. Skutečné příjmy 

a výdaje zaznamenaly stejnosměrnou, růstovou tendenci. Skutečné příjmy ve srovnání 

s plánovanými vzrostly o 14,6 mld. Kč. Výdaje zaznamenaly růst mírně nižší, celkově 

vyčíslený na 14,1 mld. Kč. V důsledku významnějšího růstu příjmů než výdajů se původně 

plánovaný deficit SR snížil o 0,5 mld. Kč na úroveň 45,7 mld. Kč. Přehled příjmů, výdajů 

a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 3. 

Skutečné příjmy oproti plánovaným zaznamenaly 2,1% nárůst. Absolutně nejvýrazněji 

se na této skutečnosti podílela VPS, jež zaznamenala nárůst o 14,6 mld. Kč. Také Český 

telekomunikační úřad dokázal navýšit původně plánovanou částku o 1,5 mld. Kč. 

Relativně nejvyšší navýšení příjmů zajistilo MŠMT, které státnímu rozpočtu zvýšilo 

příjmy o 6,1 tis. % oproti plánu. Celkem čtyři kapitoly nenaplnily původně plánované 

příjmy. Absolutně i relativně nejvýznamnější je v tomto ohledu kapitola Ministerstvo 

dopravy a spojů, které pokleslo o 2 mld. Kč a příjmy schválené zákonem o SR tak plnilo 

pouze na 2,8 %. 
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Skutečné výdaje vzrostly o 1,9 % ve srovnání s výdaji schválenými zákonem o SR. 

Nejdramatičtější navýšení vygenerovala kapitola Okresní úřady, která výdajový rámec 

přesáhla o 36,8 mld. Kč. Současně se jedná i o nejvyšší relativní navýšení, neboť 108,4% 

nárůst jen těžko hledá konkurenci. V absolutní rovině je kapitola následována Operacemi 

státních finančních aktiv, které výdaje navýšily o 5,9 mld. Kč. MŠMT vydalo 

o 25,4 mld. Kč méně, než bylo plánováno zákonem o SR. Tento absolutně nejvyšší pokles 

je následován VPS, která snížila výdaje o 11,2 mld. Kč. 

Dvě kapitoly byly zákonem o SR schváleny jako přebytkové. Jak Český telekomunikační 

úřad, tak VPS dokázaly přebytky dokonce navýšit. VPS o 22,2 mld. Kč, což absolutně 

stačí pouze na pomyslné druhé místo. Nejvyšší pozitivní změnu schodku zajistilo MŠMT 

s 26,2 mld. Kč, ale i tak dosáhlo druhého nejvyššího záporného salda. Nejvyšší deficit 

(69,3 mld. Kč) náleží kapitole Okresní úřady, která se také postarala o nejvyšší 

prohloubení schodku oproti plánu, tj. o 36,3 mld. Kč. Od počátku sledovaného období 

poprvé nedošlo k prohloubení celkového deficitu SR. 

3.2.4 Rok 2003 

Státní rozpočet byl schválen zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2003. SR byl záměrně sestaven jako deficitní s příjmy ve výši 684,1 mld. Kč 

a výdaji dosahujícími hodnoty 795,4 mld. Kč. Schodek tak byl vyčíslen v hodnotě 

111,3 mld. Kč. Skutečné příjmy převýšily plánované o 15,6 mld. Kč a ustálily 

se na  hodnotě 699,7 mld. Kč. Skutečné výdaje rovněž zaznamenaly nárůst oproti 

plánovaným, nicméně ve srovnání s příjmy se jednalo „pouze“ o 13,4 mld. Kč. Výsledná 

výše výdajů tak dosáhla hodnoty 808,7 mld. Kč. V důsledku vyššího nárůstu příjmů 

se skutečný schodek snížil o 2,2 mld. Kč a ustálil se na hodnotě 109,1 mld. Kč. Přehled 

příjmů, výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 4. 

Skutečné příjmy se ve srovnání s plánovanými navýšily o 2,3 %. Absolutně se na tomto 

stavu nejvíce podílí kapitola VPS, která se zvýšila o 13,2 mld. Kč. Pouze čtyři kapitoly 

nedosáhly očekávaných příjmů. Absolutně nejvyšší propad zaznamenalo MPSV 

s 2,9 mld. Kč (pokles o 1,1 % oproti očekávaným příjmům). Relativně nejvyšší výpadek 

příjmů zabezpečila Akademie věd ČR, která plánované příjmy naplnila pouze z 9,4 %, 

tzn. snížení příjmů o 22,6 mil. Kč.  
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Skutečné výdaje SR narostly oproti plánovaným o 1,7 %, tj. o více než 13 mld. Kč. 

Největší podíl na nedodržení výdajové strany SR má kapitola Ministerstva dopravy, která 

přesáhla plánovaný rozpočet o 75 %, tzn. zvýšila výdaje SR o 6,9 mld. Kč. V tomto ohledu 

je druhou významnou kapitolou Ministerstvo zemědělství, jehož výdaje byly o 5,1 mld. Kč 

vyšší než plánované. Přestože se absolutně jedná o vysoký nárůst, v relativním vyjádření 

číslo nepůsobí natolik dramaticky jako u Ministerstva dopravy. Ve srovnání se schváleným 

SR došlo k navýšení o 36 %. Největší pokles (absolutně i relativně) oproti plánovaným 

výdajům zaznamenala kapitola Operace státních finančních aktiv. Výdaje snížila o 31,4 % 

a státnímu rozpočtu tak uspořila 9,3 mld. Kč.  

Zákonem o SR byly dvě kapitoly schváleny jako přebytkové. Český telekomunikační úřad 

i VPS dokázaly přebytek navýšit. VPS o 8,8 mld. Kč, což je druhá nejvyšší pozitivní 

změna salda. Nejvyšší dosáhla kapitola Operace státních finančních aktiv, se zmírněním 

plánovaného schodku o 10,6 mld. Kč. Naopak nejvyšší negativní změnu salda 

vygenerovalo Ministerstvo dopravy a deficit tak prohloubilo o 6,9 mld. Kč. Nejvyšší 

schodek přísluší MŠMT, kde výdaje převyšují příjmy o 90,2 mld. Kč. 

3.2.5 Rok 2004 

Rozhodujícím dokumentem, kterým byl schválen SR, je zákon č. 457/2003 Sb., o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2004. Celková výše příjmů byla stanovena na hodnotě 

754,1 mld. Kč, což je o 115 mld. Kč méně než úroveň výdajů, které dosahují částky 

869,1 mld. Kč. SR tak byl sestaven jako deficitní. Skutečné příjmy oproti plánovaným 

vzrostly o 15,1 mld. Kč a navýšily výslednou hodnotu na 769,2 mld. Kč. Skutečné výdaje 

se ve srovnání s plánovanými propadly o 6,2 mld. Kč a ustálily se na úrovni 862,9 mld. Kč. 

Nárůst příjmů a pokles výdajů má za následek snížení plánovaného deficitu SR 

o 21,3 mld. Kč. Výsledné záporné saldo tak nepřesáhlo hranici 100 mld. Kč a ustálilo 

se na hodnotě 93,7 mld. Kč. Přehled příjmů, výdajů a sald v členění dle jednotlivých 

kapitol je součástí přílohy č. 5. 

Skutečné příjmy pro diskutovaný rok dosáhly 102 % schválených v zákoně o SR. 

Absolutně nejvyšší nárůst oproti plánu zajistila VPS s 4,9 mld. Kč, přičemž celkové příjmy 

této kapitoly byly vyčísleny na 450,9 mld. Kč. Kapitola MPSV se navýšila o 2,2 mld. Kč, 

čímž se její příjmy ustálily na hodnotě 286,1 mld. Kč. Relativní nárůst v řádu tisíců procent 

zaznamenalo cekem 6 kapitol. Prvenství s 14 933,5 % vybojovala Kancelář prezidenta 
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republiky, i když absolutně se jednalo o nárůst pouhých 9 mil. Kč. Příjmů stanovených 

v zákoně o SR celkem nedosáhly 3 kapitoly, z nichž absolutně i relativně nejvýznamnější 

je Ministerstvo dopravy. Pokles o 35,2 % se ve skutečnosti projeví méně děsivými 

187 mil. Kč.  

Skutečné výdaje zaznamenaly 0,7% pokles oproti schváleným zákonem o SR. Absolutně 

nejvyššího poklesu oproti plánu dosáhla kapitola VPS s 45,7 mld. Kč. V relativním 

vyjádření se ale jedná o propad 20,3 %, což v pomyslném žebříčku stačí „pouze“ 

na bronzovou příčku. Na zlatou medaili v tomto roce dosáhne kapitola Operace státních 

finančních aktiv, která oproti plánu zaznamenala pokles 83,9 %. V absolutním vyjádření 

pak 12,3 mld. Kč znamená druhý nejvyšší pokles oproti plánu. Na druhé straně je zde řada 

kapitol, které plánovaný rozpočet nedodržely. Absolutně nejvýznamnější je MPSV, které 

plánované výdaje přesáhlo o 30,6 mld. Kč. Následováno Ministerstvem dopravy 

s nárůstem výdajů o 4,9 mld. Kč, což je s 35,2 % relativně nejvyšší navýšení. 

Zákonem o SR byly tři kapitoly schváleny jako přebytkové, tj. MPSV, Český 

telekomunikační úřad a VPS. Zatímco poslední dvě zmíněné dokázaly svůj přebytek 

dokonce navýšit (VPS o 50,6 mld. Kč, Český telekomunikační úřad o 0,7 mld. Kč), 

tak MPSV nejenže přebytek neuhájilo, ale dokonce se stalo významně deficitní 

(27,9 mld. Kč). Skutečný deficit kapitoly MŠMT je vyčíslen na 95,4 mld. Kč, 

což je absolutně nejvýznamnější schodková kapitola. Na pomyslném druhém, resp. třetím 

místě se umístily Ministerstvo obrany (deficit 48,5 mld. Kč), resp. Ministerstvo vnitra 

(deficit 40,7 mld. Kč). 

3.2.6 Rok 2005 

Zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 byl schválen 

státní rozpočet. Celkové příjmy byly schváleny v hodnotě 824,8 mld. Kč. Celkové 

schválené výdaje převyšují příjmy o 83,6 mld. Kč a ustálily se na úrovni 908,4 mld. Kč. 

SR je tak schválen jako deficitní. Skutečné příjmy oproti plánovaným narostly 

o 41,6 mld. Kč, čímž jejich celková úroveň dosahuje 866,5 mld. Kč. Skutečné výdaje 

se také zvýšily, i když nárůst není tak rapidní a dosahuje pouze hodnoty 14,4 mld. Kč. 

922,8 mld. Kč je tak skutečná hodnota, které dosahují celkové výdaje. V důsledku 

rychlejšího růstu příjmů než výdajů dochází k poklesu plánovaného deficitu SR 
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o 27,2 mld. Kč a skutečný schodek se tak ustálil na hodnotě 56,3 mld. Kč. Přehled příjmů, 

výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 6. 

Skutečné příjmy zaznamenaly nárůst o 5,1 % ve srovnání s příjmy schválenými zákonem 

o SR. Absolutně největší podíl na tomto navýšení má kapitola VPS, která oproti plánu 

narostla o 28,2 mld. Kč. Skutečný objem příjmů této kapitoly tak přesáhl hranici 

0,5 bil. Kč. Žádná další kapitola nezaznamenala v řádech miliard dvojcifernou změnu, 

a tak pomyslnou druhou příčku ve velikosti absolutní změny oproti schválenému rozpočtu 

zaujímá kapitola Ministerstvo obrany s 4,7 mld. Kč. Celkem deset kapitol zaznamenalo 

relativní změnu oproti plánu v řádech tisíců procent. Nejvýznamnější je stejně jako v roce 

předešlém Kancelář prezidenta republiky s 85,6 tis. %. Celkem pět kapitol nedosáhlo 

stanovených příjmů. Absolutně největší pokles vykázalo MPSV (2,3 mld. Kč). Operace 

státních finančních aktiv zaujalo druhé místo v absolutním i relativním vyjádření 

(1,3 mld. Kč; 25,4 %). Relativně největší pokles příjmů (28,3 %) je spojen s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. 

Skutečné výdaje se navýšily o 1,6 % vůči výdajům schváleným zákonem o SR. Absolutně 

nevětší podíl lze připsat MŠMT, které původně plánované výdaje přesáhlo o 31,1 mld. Kč. 

Další významné kapitoly, které své výdajové objemy nebyly schopny dodržet, jsou 

Ministerstvo zemědělství (nárůst o 13,2 mld. Kč) a Ministerstvo dopravy (nárůst 

o 10,8 mld. Kč). Poslední zmíněná kapitola s 67,5 % drží prvenství v relativním nárůstu 

výdajů vůči plánu. Významnými kapitolami, díky kterým nenarostly skutečné výdaje 

do astronomických výšin, jsou VPS (pokles o 38 mld. Kč) a Operace státních finančních 

aktiv (pokles o 13,7 mld. Kč). Souhrnně tak tyto kapitoly ušetřily SR více než 51 mld. Kč. 

Relativně největšího uskromnění dosáhla kapitola Operace státních finančních aktiv, která 

původní plánované výdaje plnila jen na 15,3 %. 

Zákonem o SR byly původně dvě kapitoly naplánované jako přebytkové, tj. VPS a Český 

telekomunikační úřad. Obě kapitoly dokázaly přebytek dokonce navýšit. VPS 

o 66,3 mld. Kč, čímž se saldo ustálilo na hodnotě 342,4 mld. Kč. Český telekomunikační 

úřad o 0,8 mld. Kč. V důsledku významného poklesů výdajů se původně schodková 

kapitola Operace státních finančních aktiv stává přebytkovou. Celkový počet přebytkových 

kapitol se tak ustálil na třech. MŠMT původně schválený deficit prohloubilo absolutně 

nejvíc, tj. o 30,4 mld. Kč. Skutečný schodek kapitoly tak přesáhl hranici 100 mld. Kč, 

což je nejvyšší záporné saldo. 
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3.2.7 Rok 2006 

SR byl schválen zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 

2006. Celkové příjmy byly stanoveny částkou 889,4 mld. Kč. Celkové výdaje byly 

stanoveny v částce 973,1 mld. Kč, tzn. převyšující příjmy o 83,7 mld. Kč. SR tak byl 

sestaven jako deficitní. Skutečné příjmy oproti plánovaným narostly o 33,7 mld. Kč 

a jejich celková výše se tak ustálila na 923,1 mld. Kč. Skutečné výdaje se taktéž navýšily. 

Nárůstem o 47,5 mld. Kč bylo dosaženo celkové hodnoty přesahující hranici jednoho 

bilionu korun, přesněji 1 020,6 mld. Kč. V důsledku vyššího růstu výdajů než příjmů došlo 

k prohloubení plánovaného deficitu SR o 13,9 mld. Kč, tj. na 97,6 mld. Kč. Přehled 

příjmů, výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 7. 

Skutečné příjmy se navýšily o 3,8 % oproti příjmům schváleným zákonem o SR. 

Nejvýznamněji se o tento stav zasloužila kapitola Operace státních finančních aktiv, 

jež se navýšila o 13,7 mld. Kč. Předčila tak i VPS, která zaznamenala navýšení 9,3 mld. Kč 

a celkový objem jejích příjmů se tak ustálil těsně pod hranicí 500 mld. Kč. Nejvyšší 

relativní nárůst zaznamenala obdobně jako v předchozích letech Kancelář prezidenta 

republiky. Úroveň navýšení již ale dosahuje takových výšin, že začíná být bezpředmětné 

ji vůbec interpretovat (207,3 tis. %). Celkem šest kapitol nedosáhlo příjmů stanovených 

zákonem o SR. Absolutně i relativně nejvýznamnější je Ministerstvo životního prostředí, 

jež oproti plánu pokleslo o 7 mld. Kč, tj. o 69,7 %.  

Skutečné výdaje se ve srovnání s plánovanými navýšily o 4,9 %. Nejvíce se na tomto 

stavu podílela kapitola MPSV, jež zamýšlené výdaje přesáhla o 14,9 mld. Kč. Rovněž VPS 

nedodržela svěřený výdajový rámec a plánované výdaje přesáhla o 13,1 mld. Kč. Relativně 

nejvyššího navýšení plánovaných výdajů dosáhlo Ministerstvo pro místní rozvoj s 50,1 %. 

Kapitola Operace státních finančních aktiv se dokázala absolutně i relativně nejvíce 

uskromnit. Ve srovnání s plánem snížila výdaje o 19,6 mld. Kč, tj. o 79,3 %. S výjimkou 

této kapitoly se ještě dalších jedenáct dokázalo uskromnit ve svých výdajích, nicméně 

souhrnně částka nedosahuje ani 3 mld. Kč. 

Český telekomunikační úřad a VPS jsou kapitoly původně v zákoně o SR plánované jako 

přebytkové. Obě kapitoly končí jako přebytkové, i když skutečný přebytek VPS je 

ve srovnání s plánem o 3,8 mld. Kč nižší. Český telekomunikační úřad přebytek navýšil 

o 0,2 mld. Kč. Operace státních finančních aktiv v důsledku nárůstu příjmů a poklesu 
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výdajů rovněž končí jako přebytková. Nejvýznamnější prohloubení plánovaného deficitu 

zajistilo MPSV s 17,3 mld. Kč, čímž skutečně vytvořilo schodek ve výši 43,3 mld. Kč. 

Prvenství ve výši deficitu ale bezkonkurenčně drží MŠMT se záporným saldem 

109,8 mld. Kč. 

3.2.8 Rok 2007 

Ústřední dokument, kterým byl schválen SR je zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2007. Celkové příjmy byly schváleny v částce 949,5 mld. Kč. 

Celkové výdaje byly poprvé za sledované období stanoveny v částce přesahující bilion 

korun, přesně 1 040,8 mld. Kč. Schodek SR byl vykalkulován na 91,3 mld. Kč. Skutečné 

příjmy oproti plánovaným vzrostly o výjimečných 76,4 mld. Kč. Ustálily se na celkové 

částce 1 025,9 mld. Kč a poprvé za sledované období přesáhly bilion korun. Rovněž 

skutečné výdaje byly vyšší než plánované. Nárůst o 51,5 mld. Kč způsobil vyšplhání 

celkové úrovně na 1 092,3 mld. Kč. Významnější růst příjmů před výdaji způsobil snížení 

plánovaného schodku SR o 24,9 mld. Kč na celkovou částku 66,4 mld. Kč. Přehled příjmů, 

výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 8. 

Skutečné příjmy ve srovnání s příjmy schválenými zákonem o SR zaznamenaly 8,1% 

nárůst. Na této skutečnosti se absolutně nejvíce podílely VPS s nárůstem o 45,5 mld. Kč 

a MPSV s nárůstem o 20,9 mld. Kč. Navýšení celkových příjmů by bylo ještě výraznější, 

nebýt pěti kapitol, jež původně zamýšlené příjmy nenaplnily. Propad o 9,5 mld. Kč 

kapitoly Ministerstva dopravy je absolutně i relativně nejvyšší. Příjmy schválené zákonem 

o SR naplnilo jen z 27,4 %. V tomto duchu je následováno MŠMT s propadem o 4 mld. Kč 

a Ministerstvem životního prostředí s poklesem o 3,7 mld. Kč. 

Skutečné výdaje se oproti plánovaným navýšily o 5 %. Nejvýznamněji se na tom podílelo 

Ministerstvo zemědělství, jež přesáhlo svůj výdajový rámec o 18,9 mld. Kč. Následováno 

Ministerstvem dopravy s nárůstem o 12,6 mld. Kč, resp. MPSV s nárůstem 8,3 mld. Kč. 

Na druhé straně pár kapitol nenaplnilo své výdajové rámce. Absolutně i relativně nejvíce 

se uskromnila kapitola Operace státních finančních aktiv, která státnímu rozpočtu ušetřila 

8,1 mld. Kč. Původní výdajový plán tak plnila jen na 11,1 %.  Dalšími kapitolami, 

jež se dokázaly uskromnit, jsou VPS s poklesem o 6,6 mld. Kč a Státní dluh se snížením 

o 4 mld. Kč. Souhrnně tak tyto kapitoly nevydaly 18,7 mld. Kč, což ovšem nestačilo 

na zvrácení celkového nárůstu výdajů. 
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VPS a Český telekomunikační úřad byly zákonem o SR schváleny jako přebytkové. 

Absolutně nejvyšší kladnou změnu salda měla VPS, která přebytek navýšila o 52 mld. Kč. 

Poprvé za sledované období dosáhlo také MPSV kladné změny salda (druhé nejvyšší), 

a to snížením plánovaného deficitu o 12,6 mld. Kč. Kapitolou, která schodek nejvíce 

prohloubila, je Ministerstvo dopravy s 22,1 mld. Kč. Absolutně nejvyšší deficit 

pak vygenerovalo MŠMT, kde záporné saldo dosáhlo částky 120,7 mld. Kč. Celkově byl 

původně plánovaný deficit SR snížen o 27,3 %. 

3.2.9 Rok 2008 

SR byl pro toto schválen zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2008. Zákonem schválené příjmy poprvé za sledované období přesáhly bilion 

korun, přesně 1 036,5 mld. Kč. Celkové výdaje byly stanoveny o 70,8 mld. Kč výše než 

příjmy, přičemž jejich celková hodnota dosáhla částky 1 107,3 mld. Kč. SR tak byl 

sestaven jako deficitní. Skutečné příjmy oproti plánovaným narostly o 27,4 mld. Kč 

na celkovou částku 1 063,9 mld. Kč. Skutečné výdaje po třech letech (naposledy 2004) 

byly nižší než zamýšlené. Pokles o 23,4 mld. Kč způsobil ustálení celkové částky 

na 1 083,9 mld. Kč. V důsledku nárůstu příjmů a poklesu výdajů došlo ke zmírnění 

plánovaného deficitu SR o 50,8 mld. Kč na celkovou hodnotu 20 mld. Kč. Toto je 

od počátku sledovaného období nejvyšší kladná změna plánovaného salda SR a současně 

nejnižší skutečný deficit. Přehled příjmů, výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je 

součástí přílohy č. 9. 

Skutečné příjmy se zvýšily o 2,7 % oproti příjmům schváleným zákonem o SR. 

Objemově se na tomto stavu nejvíce podílela kapitola Operace státních finančních aktiv, 

která příjmy navýšila o 9,2 mld. Kč. Následována VPS s nárůstem o 7,3 mld. Kč. Celkem 

šest kapitol nedosáhlo stanovených příjmů. Absolutně nejvýznamnější je pokles 

Ministerstva dopravy o 18 mld. Kč. Relativně ale plnění na 38,2 % postačí pouze 

na pomyslnou druhou příčku. Na první příčce se usadilo Ministerstvo kultury s plněním 

plánu na 27 %. Pokles o 1,2 mld. Kč je druhým objemově nejvýznamnějším.  

Skutečné výdaje poklesly o 2,1 % v porovnání s výdaji schválenými zákonem o SR. 

Nadpoloviční většina kapitol dokázala nenavýšit původně schválený výdajový rámec, 

což se bezesporu podepsalo na příznivém vývoji z hlediska deficitu SR. Absolutně 

nejvýznamnějšími z hlediska této skutečnosti jsou kapitoly Operace státních finančních 
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aktiv se snížením o 17,6 mld. Kč a Ministerstvo pro místní rozvoj s poklesem o 8 mld. Kč. 

Relativně nejvyšší pokles připadá opět kapitole Operace státních finančních aktiv, která 

původně zamýšlené výdaje plnila jen na 8 %. Největšími „hříšníky“ jež přesáhly původní 

výdajový rámec ve shodné výši 2,9 mld. Kč, jsou Ministerstvo životního prostředí 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Zákonem o SR byly tradiční dvě kapitoly schváleny jako přebytkové. V konečném 

výsledku byl tento počet navýšen o další dvě kapitoly, přičemž celkový počet čtyř skutečně 

přebytkových kapitol je maximum za celé sledované období. Nejvyšší kladné změny salda 

dosáhla kapitola Operace státních finančních aktiv s 26,8 mld. Kč. Následována VPS 

s kladnou změnou salda v částce 12,3 mld. Kč, která vedla k vytvoření přebytku 

dosahujícího hodnoty 426,7 mld. Kč. O nejvyšší prohloubení deficitu se postarala kapitola 

Ministerstvo dopravy s propadem 18,5 mld. Kč. Kapitolou s absolutně nejvyšším 

záporným saldem je MŠMT, kde schodek dosáhl hodnoty 116,1 mld. Kč. Deficit SR byl 

snížen o 71,8 %, což je nejvíc za celé sledované období. 

3.2.10 Rok 2009 

Ústředním dokumentem schvalujícím SR je zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2009. Celkové příjmy byly stanoveny částkou 1 114 mld. Kč. 

Schválené výdaje přesahují příjmy o 52,2 mld. Kč a jejich celková výše dosahuje hodnoty 

1 166,2 mld. Kč. Skutečné příjmy zaznamenaly pokles, jenž nemá za sledovaný časový 

úsek obdoby. Ve srovnání s příjmy schválenými zákonem o SR poklesly o 139,4 mld. Kč, 

tj. o 12,5 %. Celková výše se tak ustálila na hodnotě 974,6 mld. Kč. Skutečné výdaje 

naproti tomu doznaly jen minimální změnu. Ve srovnání s plánem došlo k navýšení 

o 0,8 mld. Kč, čímž se celková úroveň zastavila na 1 167 mld. Kč. V důsledku rapidního 

propadu příjmů došlo k monstróznímu prohloubení deficitu SR o 140,2 mld. Kč 

na celkových 192,4 mld. Kč. Přehled příjmů, výdajů a sald v členění dle jednotlivých 

kapitol je součástí přílohy č. 10. 

Na propadu skutečných příjmů oproti příjmům schváleným zákonem o SR se nejvíce 

podílela kapitola VPS, jež poklesla o 73 mld. Kč. Následována MPSV se snížením 

o 52,3 mld. Kč. Relativně nejvyšší pokles byl zaznamenán kapitolou MŠMT, kterážto 

původně zamýšlené příjmy naplnila pouze z 3,6 %. I v kontextu takto dramatických 

poklesů se přesto vyskytly kapitoly, jež plánované příjmy dokázaly ve skutečnosti navýšit. 
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Nejvýznamnějšími jsou Ministerstvo zemědělství s nárůstem o 7,7 mld. Kč a Operace 

státních finančních aktiv s navýšením o 3,7 mld. Kč.  

Skutečné výdaje se ve srovnání s výdaji plánovanými navýšily pouze o 0,1 %. 

Jakkoliv se na první pohled může zdát, že změny byly jen minimální, opak je pravdou. 

V rámci jednotlivých kapitol došlo k dramatickým změnám. Nejvýznamnější navýšení 

zamýšleného výdajové rámce lze pozorovat u Ministerstva dopravy, které se navýšilo 

o 17 mld. Kč. Následováno Ministerstvem zemědělství s nárůstem o 15,9 mld. Kč. 

Relativně nejvyššího navýšení (absolutně třetího nejvyššího, tj. 6,5 mld. Kč) dosáhlo 

Ministerstvo pro místní rozvoj s nárůstem o 48,8 %. VPS se naopak ve výdajích 

uskromnila a oproti plánu vydala o 18,1 mld. Kč méně. Následována kapitolou Státní dluh, 

jež poklesla o 18 mld. Kč. Třetí nejvýznamnější pokles vytvořilo MŠMT se 7 mld. Kč. 

Zákonem o SR byly tři kapitoly naplánované jako přebytkové. Ve skutečnosti celkem pět 

kapitol dokázalo dosáhnout kladného salda. Nejvyššího přebytku dosáhla VPS, ovšem 

přebytek v částce 395 mld. Kč je o 54,9 mld. Kč nižší, než plánovaný. S výjimkou tohoto 

roku dosáhla kapitola pouze dvakrát záporné změny salda (v roce 2000 a 2006), nicméně 

letos je výše absolutně i relativně (12,2 %) bezkonkurenční. Dalšími kapitolami, 

jež dosáhly významné záporné změny salda a měrou nemalou tak přispěly k prohloubení 

deficitu SR, jsou MPSV s prohloubením o 54,8 mld. Kč a Ministerstvo dopravy 

s navýšením schodku o 38 mld. Kč. Nejvyšší kladné změny salda dosáhla kapitola Státní 

dluh, která zmírnila schodek o 19,9 mld. Kč. Nejvyššího skutečného schodku dosáhlo 

MPSV s 130 mld. Kč, které je těsně stíháno MŠMT s 127,3 mld. Kč. 

3.2.11 Rok 2010 

SR pro závěrečný rok sledovaného období byl schválen zákonem č. 487/2009 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Celkové příjmy byly stanoveny v částce 

1 022,2 mld. Kč, což je o 162,7 mld. Kč méně než výdaje, jejichž výše byla stanovena 

hodnotou 1 184,9 mld. Kč. Po celé sledované období byl SR sestavován jako deficitní, 

přičemž jeho plánovaná výše je v letošním roce nejvyšší. Skutečné příjmy ve srovnání 

s plánovanými poklesly o 21,8 mld. Kč a jejich celková úroveň se ustálila na hodnotě 

1 000,4 mld. Kč. Rovněž skutečné výdaje zaznamenaly pokles. Snížení o 28,1 mld. Kč 

upravilo celkovou výši na 1 156,8 mld. Kč. V důsledku výraznějšího poklesu výdajů došlo 
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ke zmírnění plánovaného schodku SR o 6,3 mld. Kč na 156,4 mld. Kč. Přehled příjmů, 

výdajů a sald v členění dle jednotlivých kapitol je součástí přílohy č. 11. 

Skutečné příjmy poklesly o 2,1 % ve srovnání s příjmy schválenými zákonem o SR. 

Nejvýznamněji se na tomto stavu podepsal pokles VPS o 26,2 mld. Kč. Dalšími kapitolami 

s významným poklesem jsou Ministerstvo dopravy, které plánované příjmy naplnilo  

o 19,2 mld. Kč méně a MPSV s poklesem o 10,9 mld. Kč. Z hlediska nárůstu příjmů 

se významnou kapitolou stalo Ministerstvo pro místní rozvoj s navýšením o 21,5 mld. Kč. 

Následováno Ministerstvem zemědělství, které dokázalo příjmy navýšit o 9 mld. Kč. 

Skutečné výdaje oproti plánovaným zaznamenaly 2,4% pokles. Pouze šest kapitol 

navýšilo původně zamýšlený výdajový rámec, což je nejnižší počet v rámci celého 

sledovaného období. O nejvyšší navýšení se postaralo Ministerstvo pro místní rozvoj 

s 26,6 mld. Kč, následováno Ministerstvem zemědělství s nárůstem o 13,3 mld. Kč. 

Kapitoly, které se ve svých výdajích nejvíce uskromnily, jsou Státní dluh s poklesem 

o 27,6 mld. Kč a VPS s 25,1 mld. Kč. Relativně nejvyššího uskromnění dosáhla kapitola 

Operace státních finančních aktiv, která původně zamýšlený výdajový rámec naplnila 

z 10,9 %.  

Původně schválený počet přebytkových kapitol se ve skutečnosti o jednu zvýšil na celkem 

čtyři. Nejvyšší kladné změny salda dosáhla kapitola Státní dluh a plánovaný schodek 

tak zmírnila o 33,6 mld. Kč. Naopak Ministerstvo dopravy prohloubilo původní schodek 

o 11,9 mld. Kč. MPSV se zápornou změnou salda 10,7 mld. Kč vytvořilo nejvyšší 

skutečný deficit v částce 124,5 mld. Kč. S rozdílem pouze 1,6 mld. Kč skončilo v této 

„kategorii“ druhé MŠMT. Skutečný deficit byl ve srovnání se schváleným schodkem 

zmírněn o 3,9 %. 

3.3 Příčiny 

V rámci této podkapitoly se autor zabývá příčinami deficitu SR. Kapitola je rozdělena 

do několika oblastí. V první části je pozornost věnována cyklickému, strukturálnímu 

a primárnímu saldu. Náplní je odhalit „viníka“ deficitu, kterým může být buď vláda  

daného časového okamžiku (strukturální deficit), vývoj hospodářského cyklu (cyklický 

deficit) nebo předchozí vlády (primární deficit). Jelikož je deficit výsledkem působení 
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příjmové a výdajové strany SR, jsou další dvě části této podkapitoly věnovány právě této 

problematice. V poslední části autor shrnuje nabyté poznatky. 

3.3.1 Cyklické, strukturální a primární saldo 

V teoretické části, konkrétně v kapitole 2.5.1 Příčiny deficitu, je značný důraz kladen 

na rozlišení mezi cyklickým a strukturálním saldem. V rámci této kapitoly bude přiblíženo, 

zda výsledné saldo SR vzniklo v důsledku vládních rozhodnutí nebo bylo pouhopouhým 

výsledkem ekonomiky zmítající se v ekonomickém cyklu. 

Níže umístěný graf 3.1 znázorňuje velikost produkční mezery v procentech potenciálního 

produktu (PP) a tím pádem pozici ekonomiky v rámci cyklu. Pokud je produkční mezera 

kladná, operuje ekonomika za svým potenciálem (HDP je vyšší než PP, inflační mezera) 

a cyklické saldo by mělo dosahovat přebytku. Opačně v případě záporné produkční mezery 

operuje ekonomika pod svým potenciálem (HDP je nižší než PP, recesní mezera) 

a cyklické saldo tak může být deficitní.  

Graf 3.1: Produkční mezera (v % PP) 

 

Zdroj: MFČR (2012a, s. 25). 

Vzhledem k nemožnosti získání dat o strukturální a cyklické složce deficitu SR je 

v následujícím textu rozebíráno saldo vládního sektoru, jehož součástí je i SR. Vládní 

saldo je podle MFČR (2006b) výsledkem hospodaření všech institucionálních jednotek 

zatříděných v sektoru vládních institucí. Kromě SR zde spadají operace Národního fondu, 
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bývalého Fondu národního majetku, státní fondy; Podpůrný garanční rolnický a lesnický 

fond; Vinařský fond; Česká konsolidační agentura a její dceřiné společnosti; Česká 

inkasní; Správa železniční dopravní cesty; PPP Centrum; veřejné vysoké školy; část 

ústředně řízených příspěvkových organizací; místní rozpočty včetně regionálních rad 

regionů soudržnosti; část místně řízených příspěvkových organizací a zdravotní 

pojišťovny. 

V níže umístěné tabulce 3.1 je mimo jiné zachycen vývoj salda SR a vládního sektoru 

jak v absolutních částkách, tak jako podíl na HDP. SR, resp. jeho saldo se významně podílí 

na saldu vládního sektoru. Autor se tak domnívá, že závěry z posuzování cykličnosti 

a strukturálnosti salda vládního sektoru lze vztáhnout i k saldu SR. Již při zběžném 

pohledu na tabulku 3.1 si nelze nevšimnout chybějících údajů ukazatelů vládního sektoru 

(tj. řádky 5-12) za první tři léta sledovaného období. Vysvětlení je nasnadě. Údaje nejsou 

k dispozici, resp. nejsou k dispozici v konzistentní podobě. Data pro následující roky jsou 

čerpána z MFČR (2012a) a obdobné dokumenty z předešlého časového období 

(např. z roku 2011) neposkytly shodné údaje. Konkrétně se číselné hodnoty 

např. pro r. 2003 v jednotlivých dokumentech lišily, proto se autor rozhodl nenarušovat 

celkovou konzistentnost údajů uvedených v tabulce 3.1 a využil maximální možné rozpětí 

údajů, které považoval za konzistentní. Rovněž ale dodává, že se rozsah jeví dostačujícím 

pro učinění závěrů.  

Tabulka 3.1: Vývoj salda SR a ukazatelů vládního sektoru v letech 2000 – 2010  

(v % HDP není-li uvedeno jinak) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Saldo SR (mld. Kč) -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7 -56,3 -97,3 -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 

2 Saldo SR -2,0 -2,8 -1,8 -4,1 -3,2 -1,8 -2,9 -1,8 -0,5 -5,1 -4,1 

3 
Saldo vládního sektoru 

(mld. Kč) 
-82,3 -136,8 -167,7 -180,3 -83,4 -101,3 -79,7 -26,9 -85,9 -218,6 -182,7 

4 Saldo vládního sektoru -3,6 -5,6 -6,5 -6,7 -2,8 -3,2 -2,4 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 

5 Cyklická složka salda / / / -0,6 -0,6 -0,1 0,6 1,2 1,0 -1,1 -0,6 

6 Cyklicky očištěné saldo / / / -6,1 -2,2 -3,2 -3,0 -1,9 -3,3 -4,8 -4,2 

7 Jednorázové operace / / / -0,3 -0,7 -1,2 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 0,1 

8 Strukturální saldo / / / -5,8 -1,6 -2,0 -2,8 -1,6 -3,2 -5,1 -4,4 

9 Fiskální úsilí (p. b.) / / / 0,1 4,3 -0,4 -0,8 1,1 -1,5 -1,9 0,7 

10 Úroky / / / 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 1,4 

11 Primární saldo / / / -5,7 -1,8 -2,2 -1,3 0,4 -1,2 -4,6 -3,5 

12 
Primární cyklicky 

očištěné saldo 
/ / / -5,0 -1,2 -2,1 -1,9 -0,8 -2,2 -3,5 -2,9 

Zdroj: ČSÚ (2012), MFČR (2012a).  

Poznámka: / údaj není k dispozici. 
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V 5. řádku tabulky 3.1 je vyčíslena cyklická složka salda vládního sektoru. Pokud se údaje 

dají do souvislosti s výše uvedeným grafem 3.1, lze pozorovat jasnou shodu. Ekonomika 

se v letech 2003 a 2004 nachází ve zřejmé recesní mezeře a v souladu s ekonomickou teorií 

je tak dosahováno cyklického deficitu. V r. 2005 se produkt významně přiblíží 

k potenciálu, v závěru roku jej dokonce přesáhne. Rovněž cyklický deficit se významně 

přiblížil k 0. Roky 2006, 2007 a 2008 jsou charakteristické inflační mezerou, 

s čímž souvisí generování cyklického přebytku. Pro období 2009 až 2010 je příznačná opět 

recesní mezera, s čímž opět koresponduje vývoj cyklického salda. Rozdílem řádků 4 a 5 

získáme cyklicky očištěné saldo v řádku 6, které dosahuje nezanedbatelných hodnot. 

S určitostí lze říci, že výše cyklicky očištěného salda není výsledkem působení 

hospodářského cyklu, nýbrž autonomním působením vlády.  

V rámci teorií bývá toto saldo označováno jako strukturální nebo cyklicky očištěné. MFČR 

tyto dva pojmy ale rozlišuje. Strukturálním saldem (řádek 8) označuje cyklicky očištěné 

saldo (řádek 6) snížené o tzv. jednorázové operace (řádek 7). Meziročním rozdílem 

strukturálních sald je získáno tzv. fiskální úsilí (řádek 9), které dle Machové (2011) lépe 

vypovídá o charakteru fiskální politiky (FP), resp. diskrečních opatřeních.  

Strukturální saldo za sledované období dosahuje vždy záporných hodnot. Tento stav však 

rozhodně není v souladu s ekonomickou teorií. Pokud se ekonomika nachází v recesní 

mezeře, je pochopitelné, že se vláda bude snažit podpořit agregátní poptávku expanzivní 

fiskální politikou a to i za cenu vytvoření deficitu. Ovšem v inflační mezeře 

by k strukturálnímu deficitu docházet nemělo.  

Jak již bylo uvedeno výše, o charakteru fiskální politiky lépe vypovídá fiskální úsilí, které 

se za sledované období více méně vyvíjí v souladu s cyklem. V záporné produkční mezeře 

je aplikována expanzivní FP, která způsobuje snižování fiskálního úsilí. V kladné 

produkční mezeře se aplikuje restriktivní FP, jejímž výsledkem je zvyšování fiskálního 

úsilí. V tomto kontextu jsou roky 2005 a 2006 výjimkami. Neboť i při příznivém vývoji 

hospodářského cyklu je fiskální úsilí záporné. Tento jev lze podle Machové (2011) 

do  značné míry spojit s politickým cyklem, kdy došlo k oslabení úsilí o snížení 

nadměrného deficitu v období před volbami.  

V r. 2007 již dochází k nárůstu fiskálního úsilí, což je v souladu s vývojem cyklu. O rok 

později ekonomika pomalu vstoupila do recese. Na produkční mezeře se to zatím příliš 



41 

neprojevilo, ale podle MFČR (2012a) došlo k výraznému snížení růstu reálného produktu 

na 3,1 % (oproti 5,7 % v r. 2007). Prohloubení fiskálního úsilí na -1,5 p. b. je výsledkem 

pokusů o zmírnění důsledků hospodářské krize. V r. 2009 se ekonomika nachází 

na samotném dně v rámci hospodářského cyklu, viz graf 3.1. Podstatná část celkového 

salda vládního sektoru v tomto období připadá na vrub strukturálního salda, které je 

výsledkem stimulačních opatření. Rovněž fiskální úsilí se prohloubilo o téměř 2 p. b. 

V r. 2010 přistoupila vláda podle Machové (2011) k fiskální konsolidaci a od stimulačních 

opatření bylo upuštěno. V tomto roce dochází k uzavírání recesní mezery, jak lze vidět 

v grafu 3.1. Ekonomika se začíná oživovat. Zmírňuje se celkový deficit vládního sektoru, 

jakož i cyklicky očištěný a strukturální deficit. Fiskální úsilí se zvýšilo na 0,7 p. b. 

Jak uvádí Machová (2011), byla přijata řada diskrečních opatření, zejména zaměřených 

na příjmovou stranu rozpočtu. Především došlo ke zvýšení základní i snížené sazby DPH, 

spotřební daně a bylo upuštěno od řady protikrizových opatření.  

Primární saldo je další kategorií, jež byla představena v rámci teoretické části práce 

(kap. 2.5.1 – b). Výpočet primárního salda v tabulce 3.1 proběhl v duchu rovnice 2.1, 

tedy rozdílem salda vládního sektoru (řádek 4) a úroků (řádek 10). Primární saldo je 

v průběhu celého sledovaného období záporné, s výjimkou r. 2007, kdy je primární saldo 

v přebytku 0,4 % HDP. V tomto roce, v kontextu konstrukce této kategorie lze dojít 

k závěru, že vytvořený deficit vládního sektoru ve výši 0,7 % HDP je důsledkem placení 

úroků z veřejného dluhu, které jsou ovšem nezávislé na rozhodnutích současné vlády. 

Veřejný dluh byl totiž vytvořen akumulací vládních deficitů předchozích vlád, 

čímž se nutnost platit v daném roce úroky stává exogenním faktorem.  

Primární saldo jako takové ovšem není očištěno o výkyvy hospodářského cyklu. Rozdílem 

primárního salda a cyklické složky salda je získáno primární cyklicky očištěné saldo, 

viz tabulka 3.1, řádek 12. Tato kategorie je stejně jako strukturální saldo záporná ve všech 

letech pozorování. Na přebytku primárního salda v r. 2007 se tak významným způsobem 

podílel vývoj hospodářského cyklu. Odstíněním vlivu hospodářského cyklu a úroků 

tak vyplouvá na povrch, že hlavní příčinou generovaných deficitů vládního sektoru jsou 

autonomní vládní rozhodnutí, tak jak jsou popsány výše v rámci fiskálního úsilí. 
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3.3.2 Daňové příjmy 

Již v teoretické části (kap. 2.5.2) bylo uvedeno, že deficit státního rozpočtu z účetního 

hlediska není ničím více, než rozdílem příjmů a výdajů. Proto změny ovlivňující tyto dvě 

strany SR bezprostředně ovlivňují samotný deficit. V rámci této podkapitoly se autor 

zaměří na daňové příjmy, jakožto objemově nejvýznamnější složku příjmů SR. 

V níže uvedené tabulce 3.2 je uveden přehled důležitých veličin vztahujících se k daňovým 

příjmům. Položka příjmy z daní a poplatků v sobě agreguje daně z příjmů, zisku 

a kapitálových výnosů (DPFO, DPPO); daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH, 

spotřební daně); daně a poplatky z vybraných činností; daně a cla za zboží a služby 

ze zahraničí; majetkové daně; ostatní daňové příjmy. Daňové příjmy celkem 

v sobě zahrnují příjmy z daní a poplatků a pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění (dále OSZP). Příjmy SR jsou 

z tohoto pohledu součtem příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a přijatých 

transferů. Vyčíslení uvedených položek je součástí přílohy č. 12. 

Tabulka 3.2: Vývoj daňových příjmů v letech 2000 – 2010 (v mld. Kč, není-li uvedeno 

jinak)  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Příjmy z daní a poplatků 337,3 356,6 369,5 396,0 424,7 460,4 469,2 533,5 544,4 485,4 508,0 

2 Daňové příjmy celkem 559,5 598,9 628,0 668,3 718,0 771,6 802,9 900,6 929,9 833,2 863,9 

3 Příjmy SR celkem 586,2 626,2 705,0 699,7 769,2 866,5 923,1 1 025,9 1 063,9 974,6 1 000,4 

4 HDP 2 269,7 2 448,6 2 567,5 2 688,1 2 929,2 3 116,1 3 352,6 3 662,6 3 848,4 3 739,2 3 775,2 

5 
Příjmy z daní a poplatků 
(% příjmů SR) 

57,5 56,9 52,4 56,6 55,2 53,1 50,8 52,0 51,2 49,8 50,8 

6 
Daňové příjmy celkem 
(% příjmů SR) 

95,4 95,6 89,1 95,5 93,3 89,0 87,0 87,8 87,4 85,5 86,4 

7 
Příjmy z daní a poplatků 
(% HDP) 

14,9 14,6 14,4 14,7 14,5 14,8 14,0 14,6 14,1 13,0 13,5 

8 
Daňové příjmy celkem 
(% HDP) 

24,7 24,5 24,5 24,9 24,5 24,8 23,9 24,6 24,2 22,3 22,9 

Zdroj: ČSÚ (2012), MFČR (2001c, 2002c, 2003c, 2004, 2005, 2006a, 2007c, 2008a, 

2009b, 2010c, 2011d), vlastní zpracování.  

V tabulce 3.2 lze vidět, že podíl příjmů z daní a poplatků na příjmech SR (řádek 5) je 

nezanedbatelný, přičemž v prvním roce sledovaného období dosahuje 57,5 %. Tento podíl 

soustavně klesá až na hodnotu 50,8 %, což je za sledované období propad o 6,7 p. b. 

Pokles ovšem nemusí a ani není spojován s nízkými hodnotami výběru daní, 

nýbrž s nárůstem významu jiných, dříve téměř bezvýznamných položek, zejm. přijatých 

transferů. Ty od r. 2004 zvětšují svůj objem (tento jev lze dozajista spojit se vstupem ČR 
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do EU), čímž zvyšují i objem celkových příjmů SR. Nárůstem jmenovatele ve zlomku 

pro výpočet podílu tak logicky dochází k poklesu výsledné hodnoty. Obdobný vývoj 

(s totožnou příčinou) lze vidět i v řádku 6, kde se podíl celkových daňových příjmů 

na příjmech SR propadl za sledované období o 9 p. b. z 95,4 % na 86,4 %. Hodnotami 

v řádcích 5 a 6 tak autor zejm. demonstruje významnost a důležitost příjmů z daní 

a poplatků, resp. celkových daňových příjmů na příjmech SR, čímž osvětlil, proč se jimi 

zabývá. 

V řádcích 7 a 8 tabulky 3.2 je vyjádřen podíl příjmů z daní a poplatků, resp. daňových 

příjmů na HDP. Tento podíl lze s trochou nadsázky označit za daňovou kvótu SR. 

„Standardní“ daňová kvóta podle Pekové (2011) umožňuje srovnání v čase, což umožňuje 

i daňová kvóta SR. Rozdíl mezi daňovou kvótou SR a „standardní“ daňovou kvótou je 

ale v tom, že do čitatele podílu vstupují pouze daňové příjmy plynoucí do SR (u daňové 

kvóty SR) a nikoliv plynoucí do celkových veřejných rozpočtů (jak tomu je u „standardní“ 

daňové kvóty). Řádek 7 by tak šlo označit za jednoduchou daňovou kvótu
7
 SR a řádek 8 

za složenou daňovou kvótu SR. Autor se dále bude zabývat složenou daňovou kvótou SR, 

pročež ji vyjadřuje v přehledné podobě v následujícím grafu 3.2. 

Graf 3.2: Vývoj celkových daňových příjmů SR v období 2000 – 2010 (v % HDP) 

 

Zdroj: ČSÚ (2012), MFČR (2001c, 2002c, 2003c, 2004, 2005, 2006a, 2007c, 2008a, 

2009b, 2010c, 2011d), vlastní zpracování. 

                                                             
7 Do jednoduché daňové kvóty jsou tak zahrnuty např. i cla, které by např. dle Pekové (2011) měly vstupovat 

až do složené daňové kvóty. Marval (2006) ale uvádí, že clo je charakterizováno jako specifická nepřímá 

daň, což vede některé ekonomy k rozlišování mezi jednoduchou a složenou daňovou kvótou pouze na 

základě odvodů na sociální a zdravotní pojištění (OSZP). Autor se rovněž přiklání k tomuto rozlišení. 
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V uvedeném grafu 3.2 lze vidět, že s výjimkou let 2006 a 2008 – 2010 daňové příjmy 

oscilují kolem průměrné hodnoty 24,6 % HDP (průměr za „bezproblémové roky“ 

2000 – 2005, 2007) s minimálními odchylkami. Proto se v dalším textu autor bude zabývat 

„problémovými“ roky a objasní příčiny nízké hodnoty daňových příjmů jako % HDP. 

V r. 2006 se dle MFČR (2007b) projevila legislativní změna DPFO (snížení sazeb, 

rozšíření pásem a nahrazení odečitatelných položek slevami na dani) a DPPO, které vedly 

k poklesu inkasa přímých daní. Vývoj i struktura daňových příjmů byly ovlivněny 

zejm. legislativními změnami realizovanými v rámci reformy veřejných financí 

a v souvislosti s harmonizací české legislativy s právem EU.  

V r. 2008 došlo ke snížení podílu daňových příjmů na HDP v důsledku snížení inkasa 

z DPFO, což bylo podle MFČR (2009a) odrazem daňových změn účinných od 1. ledna 

2008, zejm. zavedení jednotné daňové sazby ve výši 15 %. Na sníženém inkasu DPFO 

se také v závěru roku podepsala celosvětová finanční krize, jejímž vlivem některá odvětví 

průmyslu snižovala objem výroby a počty zaměstnanců, případně vyplácela pouze 60 % 

mzdy. Dalším důvodem je snížení inkasa ze spotřebních daní, zejm. z tabáku a tabákových 

výrobků, což bylo způsobeno vlivem předzásobení se tabákovými výrobky s nižší sazbou 

daně v závěru předešlého roku. Od začátku roku byla také zvýšena snížená 5% sazba daně 

na 9 %, což pochopitelně mělo pozitivní inkasní účinek. Ve výsledku tak podíl daňových 

příjmů poklesl na 24,2 % HDP.  

V r. 2009 došlo k snížení podílu daňových příjmů na 22,3 % HDP. Ve srovnání 

s předchozím rokem se jedná o 1,9 p. b. méně. Hlavní zásluhu na tomto poklesu 

má snížené inkaso DPFO, DPPO a OSZP. Snížení inkasa DPFO je podle MFČR (2010b) 

zejména odrazem ekonomiky čelící dopadům hospodářské krize (prudký nárůst 

nezaměstnanosti), ale také legislativních změn, které vstoupily v účinnost v průběhu 

r. 2009 s cílem stimulovat ekonomiku (zejm. zrušení povinnosti hradit zálohy na daň 

z příjmu u DPFO z přiznání
8
). Stejné příčiny platí i pro pokles inkasa DPPO. U této daně 

se navíc projevil i vliv snížení sazby daně z 24 % v r. 2007 na 21 % účinných k 1. lednu 

2008
9
. Pokles inkasa OSZP je způsoben zejm. snížením vyměřovacích základů pro 

                                                             
8 DPFO se dělí na tři složky: DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků; DPFO ze samostatné výdělečné 

činnosti (z přiznání); DPFO z kapitálových výnosů. 
9 Podle MFČR (2009a) jsou zálohy na DPPO stanoveny podle daňové povinnosti z výsledku hospodaření 

předešlého roku. Proto zálohy placené v r. 2008 byly stanoveny podle daňové povinnosti z výsledku 

hospodaření r. 2007 s použitím sazby 24 %. Daňová povinnost za rok 2008, stanovená s použitím sazby 21 % 

z výsledku hospodaření tak ovlivnila inkaso DPPO až v r. 2009.  
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pojistné, jež má přímou souvislost s ekonomickou krizí. Dále zhoršením platební 

schopnosti plátců (nárůst stavu nedoplatků) a opatřením v podobě slevy na pojistném 

pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby s vyměřovacím základem nižším 

než 1,15násobek průměrné mzdy. Inkaso OSZP také mohlo být negativně ovlivněno 

snížením sazby pojistného na nemocenské pojištění zaměstnavatelů o 1 p. b., 

resp. snížením sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti zaměstnanců o 1,5 p. b. 

V r. 2010 dochází k pozvolnému oživování ekonomiky, jak lze vidět v grafu 3.1. Tento jev 

je pochopitelně doprovázen zlepšením v oblasti inkasa DPFO a DPPO, i když jen 

v omezené míře. Inkaso obou těchto daní podle MFČR (2011b) nepříznivě ovlivnily 

pokračující dopady celosvětové hospodářské krize. DPPO byla dále nepříznivě ovlivněna 

dalším snížením sazby daně z 21 % na 20 % s účinností od r. 2009, přičemž se tento vliv 

projevil na splatnosti daně spadající do r. 2010
10

. Inkaso DPH také doznalo mírného 

zlepšení, které lze připsat zvýšení jak snížené sazby DPH z 9 % na 10 %, tak základní 

sazby z 19 % na 20 %. Inkaso OSZP se oproti předešlému roku taktéž zvýšilo, i když nijak 

rapidně. Příčiny nízké hodnoty jsou obdobné. Pokračující ekonomická krize projevující 

se vysokou mírou registrované nezaměstnanosti a špatná platební schopnost plátců. 

3.3.3 Výdaje v kontextu vzájemného působení s příjmy 

Z výše uvedeného vyplývá, že daňové příjmy se vůči HDP v čase vyvíjejí stabilně, 

tj. zaujímají stejný podíl. Jedinou výjimkou jsou uvedené „problémové“ roky, přičemž 

příčinu „problémů“ autor osvětlil. Pakliže daňové příjmy jsou dominantní složkou příjmů 

SR, lze předpokládat, že i ty se budou vyvíjet stabilně (viz následující graf 3.3). Je-li podíl 

příjmů na HDP konstantní (autor netvrdí, že tomu tak je), pak změny ve velikosti deficitu 

musí nutně způsobovat strana výdajů
11

, kterou se autor nyní bude zabývat. 

Před odhalováním faktických příčin deficitu SR je třeba zmínit, že výdaje jsou mnohem 

komplikovanější agregací než příjmy, a že jednotlivé změny v ekonomice v nich nejsou tak 

zřetelně patrné. Vysvětlení je nasnadě. DPFO je položkou příjmů, kde je vyjádřen inkasní 

                                                             
10 Vysvětlení je obdobné jako v poznámce pod čarou č. 8. 
11 Pakliže by úroveň výdajů byla pouze vyšší než příjmů, avšak v čase by se neměnila, pak za předpokladu 

neměnné úrovně příjmů se rovněž nemění úroveň deficitu. Toto je pouze vysvětlení autorova nahlížení na 

komplexní problematiku, kterou deficit SR bezesporu je. Autor netvrdí, že příjmy jsou striktně stabilní a 

výdaje vysoce proměnlivé. Deficit je vždy výsledkem synergie obou veličin. Ovšem při určitém zjednodušení 

a abstrakce se příjmy SR jeví jako stabilní a výdaje jako příčina deficitu. 
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výnos této daně od objektů, které této dani podléhají. Pokud dojde ke změně daňové sazby 

DPFO, projeví se to pouze v této položce příjmů. Pak lze snadno vyjádřit efekt změny 

daňové sazby, potažmo dalších efektů, které se konkrétně týkají DPFO. Obdobným 

způsobem lze postupovat i u dalších složek příjmů, např. DPPO, DPH, spotřební daň nebo 

OSZP.  

U výdajů je ale situace poněkud odlišná. Největší podíl zaujímají neinvestiční transfery 

obyvatelstvu, resp. sociální transfery. Tato položka ale není homogenní jako např. DPFO. 

Tato nehomogennost spočívá v agregování různorodých subjektů, kterým z této položky 

výdajů plynou finanční prostředky. Změna výše podpory v nezaměstnanosti ovlivní pouze 

část výdajů (tu část vyplácenou jako podporu v nezaměstnanosti, která je spjata s počtem 

registrovaných nezaměstnaných). Ovšem položka sdružuje i další subjekty, 

jako např. rodiče na mateřské dovolené (jejichž transfery jsou zase ovlivněny výší 

rodičovského příspěvku). Položka takto sdružuje řadu subjektů. Zatímco změna příjmů 

u DPFO je důsledkem opatření vztahujících se na DPFO, u sociálních transferů je změna 

výdajů ovlivněna celou řadou opatření. Ty navíc mohou působit v opačných směrech 

(např. vlivem opatření „A“ dochází k nárůstu výdajů směřující skupině „1“ a vlivem 

opatření „B“ dochází ke snížení velikosti výdajů plynoucích skupině „2“), čímž 

agregovaný efekt opatření nemusí být ani patrný. Autorovi pouze jde o poukázání 

na vysokou problematiku vystopování konkrétních příčin ovlivňujících výdaje.  

Navíc příjmy SR jsou výsledkem působení relevantních ekonomických veličin 

a na ekonomiku jako takovou jsou přímo navázány (např. zvýšení zaměstnanosti zvyšuje 

výnos DPFO). Výdaje pochopitelně do určité míry také (např. snížení zaměstnanosti 

zvyšuje výdaje sociálních transferů), ovšem výše výdajů je do jisté míry rovněž výsledkem 

působení politických vlivů. Výdaje SR tak zkrátka můžou růst i v duchu logrollingu, 

čímž jejich nárůst tak nemůže být spojen s odůvodnitelnou příčinou. Výdaje prostě 

vzrostly, protože se na nárůstu politici domluvili. Pochopitelně to souvisí i s pocitem 

nepostradatelnosti resortu v očích jeho správce, což je výsledkem nekooperativního 

vystupování vlády, kdy každý tzv. „jede sám za sebe“. 

V grafu 3.3 lze vidět, že vývoj daňových příjmů se skutečně udržuje na stabilní úrovni, 

s výjimkou let 2006 a 2008 – 2010, což bylo vysvětleno v předchozí kapitole 3.2.1. 

Také lze pozorovat, že vývoj celkových příjmů významně koresponduje s vývojem 

daňových příjmů. Výraznou výjimkou je rok 2002, kdy se na odchylce podílelo mimořádné 



47 

navýšení v oblasti nedaňových příjmů (splátky půjček ze zahraničí) a přijatých transferů
12

 

(běžné přijaté dotace). Tato odchylka je taky důvodem výrazného snížení deficitu (o 1 p. b. 

ve srovnání s předešlým rokem). Výdaje
13

 za první čtyři roky sledovaného období mají 

výrazně rostoucí tendenci a svůj podíl na HDP plynule zvýšily o 2 p. b. Příčinou rostoucích 

deficitů SR v letech 2000 – 2003 je tak vysoké tempo růstu výdajů v kontextu stabilních 

příjmů, které vyústilo v deficit 4,1 % HDP.  

Graf 3.3: Vývoj příjmů SR, výdajů SR a daňových příjmů SR v období 2000 až 2010  

(v % HDP) 

 

Zdroj: ČSÚ (2012), MFČR (2001c, 2002c, 2003c, 2004, 2005, 2006a, 2007c, 2008a, 

2009b, 2010c, 2011d), vlastní zpracování. 

V letech 2003 – 2006 probíhala reforma veřejných financí, jejíž zaměření bylo 

zejm. na snížení deficitu veřejných financí při podpoře hospodářského růstu. Reforma byla 

z hlediska zaměření dle MFČR (2006c) úspěšná. To lze v grafu 3.3 vidět stabilizací výdajů 

SR na hodnotě 29,5 % HDP. Počínaje rokem 2004 se ČR stává členským státem EU, 

což mělo pozitivní dopad mimo jiné na přijaté transfery SR. V jejich důsledku dochází 

k nárůstu celkových příjmů SR a tím pádem „dohánění“ úrovně výdajů, které se v tomto 

období stabilizovaly. Snížení deficitu SR v % HDP je tak výsledkem synergického efektu 

stabilizovaných výdajů a zvýšených příjmů. Od r. 2005 lze sledovat odklon příjmů SR 

od daňových příjmů, ovšem pouze z hlediska úrovně (trvalé navýšení přijatých transferů). 

Vývoj křivek zůstává naprosto totožný. 

                                                             
12 Tehdy položka přijaté dotace. 
13 Vývoj vybraných položek v rámci druhového členění výdajů SR je součástí přílohy č. 13. 
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V r. 2008 výdaje meziročně velmi mírně poklesly (o méně než 1 %), což znamená, 

že jejich výše je absolutně velmi podobná. Zato nominální HDP zaznamenalo vyšší, 

než 3% růst. Důsledkem tak je relativní pokles výdajů na hodnotu 28,2 % HDP. Přestože 

podíl příjmů na HDP meziročně poklesl o 0,4 p. b., dosáhl ve výsledku 27,6 % HDP. 

Příčinou vygenerování tak nízkého deficitu (0,5 % HDP) je neměnnost absolutních výdajů 

v čase a tím pádem jejich relativní přiblížení úrovně příjmů. 

Již v závěru r. 2008 se začíná projevovat světová hospodářská krize, jež plně vyústila 

v následujícím roce a jejíž důsledky přetrvávají i do posledního roku sledovaného období, 

tj. 2010. Výdaje SR tak zaznamenaly vysoký nárůst zejm. v sociálních dávkách, 

neinvestičních a investičních transferech veřejným rozpočtům ústřední úrovně. Příčinou 

vytvořeného deficitu je tak bezesporu hospodářská krize, jež způsobila významný pokles 

příjmů a daleko významnější nárůst výdajů. Toto chování ekonomiky je pro podmínky 

recese pochopitelně typické. V r. 2010 se recesní mezera pozvolna začíná zmenšovat. 

Produkt mírně roste, s čímž souvisí pokles výdajů a nárůst příjmů. 

3.3.4 Shrnutí a dílčí závěr 

Odhalování příčin deficitu SR je náročná disciplína. Deficit fakticky sice není ničím více 

než pouhopouhým rozdílem příjmů a výdajů, ale současně není ničím méně než výsledkem 

synergického efektu veškerých možných ekonomických a legislativních jevů. S notnou 

dávkou nadsázky lze říci, že veškeré tyto jevy se zhmotňují v podobě velkého klubka nití, 

kde je úkolem autora jej rozmotat a jednotlivé nitě izolovat, ovšem posuzovat opět 

v komplexu všeho, neboť samostatně nitě nejsou ničím více než pouhopouhými nitmi 

a se skutečnými příčinami toho mají jen pramálo společného. 

Autor dospěl k závěru, že vytvořený deficit SR je výsledkem autonomních rozhodnutí 

vlády daného časového úseku. V žádném případě nemůže být sváděn na vliv 

hospodářského cyklu, který se z pohledu generovaných deficitů SR nejeví natolik 

významným. Deficit rovněž není způsoben vlivem placených úroků z veřejného dluhu 

(důsledek předešlých vlád), neboť i primární cyklicky očištěný deficit byl vždy záporný. 

Příčinou generovaných deficitů je tak nezodpovědnost a nedisciplinovanost vládnoucí 

složky, která bezostyšně zadlužuje naši zemi i v obdobích konjunktury. 
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Příjmy SR se vyvíjejí pod „diktátem“ daňových příjmů, které jsou vůči HDP v čase více 

méně stabilní. Proto byla jako příčina deficitu SR autorem identifikována strana výdajů. 

Ty zejména v prvních čtyřech letech měly výrazně rostoucí tendenci (vůči HDP), která 

byla ukončena rokem 2004 v důsledku probíhající reformy veřejných financí. Na snížení 

deficitu se v tomto období také podepsal vstup ČR do EU, čímž se významnou položkou 

příjmu stávají přijaté transfery. Výrazný zlom nastává v r. 2009, kdy se vliv světové 

hospodářské krize projevil naplno i v naší ekonomice, čímž došlo k odklonu příjmů 

od výdajů a ke generování deficitů, jež za sledované období neměly obdoby. 

Přestože se autor zabýval relevantními ekonomickými příčinami, které působily na vznik, 

resp. změnu deficitu SR, shledává jako jedinou skutečnou, ryzí a primární příčinu 

ve vládnoucí složce. Politici mohou výši výdajů „uměle“ navyšovat v duchu logrollingu, 

pročež je poté nemožné odhalit relevantní příčiny růstu výdajů. Ty zkrátka vzrostly, 

protože se na tom politici domluvili. Problémem tak je i nepostradatelnost resortu v očích 

jeho správce, který se snaží udělat vše pro získání co nejvyššího obnosu finančních 

prostředků. S čímž souvisí nekooperativní vystupování vlády, kde každý tzv. „kope sám 

za sebe“. Proto je třeba se zamyslet nad efektivitou výdajových programů. Zejm. politici 

by se měli zamyslet, jestli o daný objem finančních prostředků usilují proto, že je jejich 

resort skutečně potřebuje nebo prostě proto, že se „rozdávají“. Při redukci výdajů je 

ale třeba se vyvarovat plošného škrtání, které by snadno mohlo vyústit v sociální nepokoje 

a konec konců by tak mohlo nadělat více škody než užitku.  

Vytváření chronických deficitů je problém, ovšem je třeba, aby na ně tak pohlíželi také 

občané – voliči. Neboť ti zejména mají v rukou osud budoucích generací. Pokud budou 

politikům tolerovat vytváření deficitů, budou je stále vytvářet. Voliči tak musí být tzv. 

dopředu hledící, nesmí se nechat zmást krátkodobým pozlátkem a stále musí mít na paměti 

budoucí generace. 
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4 VLIV DEFICITU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA 

HOSPODÁŘSKOU POLITIKU ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Deficit SR vyvolává v ekonomice důsledky. Některé se projevují zprostředkovaně, vlivem 

působení ekonomických mechanismů (např. vytěsňovací efekt soukromých investic), 

jiné se na vzniklý deficit vážou velmi úzce (např. transformace deficitu do veřejného 

dluhu). Kapitola je tematicky rozdělena do několika částí, ve kterých se autor věnuje 

důsledkům deficitu v kontextu Paktu stability a růstu, se zaměřením na Proceduru 

při nadměrném schodku. Další prostor je věnován důsledkům vyplývajících z financování 

deficitu, z obsluhy státního dluhu a reformě veřejných financí. Veškeré závěry jsou shrnuty 

v samostatné podkapitole.  

4.1 Pakt stability a růstu 

Pakt stability a růstu (dále jen Pakt) je dle MFČR (2011a) závazný rámec pro koordinaci 

národních fiskálních politik v rámci EU. Podle MFČR (2012b) má Pakt zamezit pnutí 

mezi centralizovanou měnovou politikou a decentralizovanými fiskálními politikami 

v zájmu zachování stability eura. Pakt byl přijat na zasedání Evropské rady 

v Amsterodamu v červnu 1997, přičemž účinnost nabyl počátkem roku 1999, vznikem 

eurozóny. Pravidla Paktu jsou závazná pro všechny členské státy EU, s výjimkou 

peněžitých sankcí, jež mohou být uvaleny pouze na členy, jejichž měnou je euro. 

Nečlenské země eurozóny mohou být postiženy zastavením čerpání z Fondu soudržnosti.  

Podle MFČR (2011a) je Pakt členěn na dvě větve, tj. preventivní a sankční. V rámci 

preventivní větve musí členské státy předkládat programy stability (členské státy 

eurozóny) nebo konvergenční programy (členové EU s tzv. derogací, tzn. země, jež mají 

závazek přijmout euro v budoucnu, tedy i ČR). Jedná se o strategické dokumenty, kde jsou 

specifikovány cíle a prostředky hospodářské politiky v horizontu následujících tří až pěti 

let v oblasti makroekonomické, fiskální a strukturálních politik. Programy jsou následně 

hodnoceny Komisí EU a Rada EU k nim zaujímá stanovisko. V případě, že u země hrozí 
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nedodržení stanovených cílů, může Evropská komise doporučit Radě EU vydat 

napomenutí a posléze i navrhnout doporučení.  

Pakt zavádí restriktivní opatření vůči zemi, jež překročila 3% hranici podílu deficitu 

sektoru vládních institucí na HDP (Komise může zahájit tzv. Proceduru při nadměrném 

schodku) nebo 60% hranici podílu vládního dluhu na HDP. Takováto opatření pak spadají 

do sankční větve. Kromě hodnocení krátkodobého vývoje veřejných financí se Pakt 

zaměřuje také na střednědobý rozpočtový cíl včetně minimálního fiskálního úsilí 

a dlouhodobý cíl. 

4.1.1 Procedura při nadměrném schodku 

Procedura při nadměrném schodku je zahájena s členským státem EU, pokud podíl 

vládního deficitu překročí hranici 3 % HDP. Výjimkou je, pokud se hodnota dostane těsně 

za hranici 3 % HDP, přičemž je deficit pouze dočasný a výjimečný. MFČR (2011a) uvádí, 

že v rámci standardního postupu musí být schodek odstraněn do jednoho roku 

od identifikování.  

Uvalené sankce se pro danou zemi liší v závislosti na členství v eurozóně. Při zahájení 

Procedury Rada nejprve vydá doporučení a členská země má šest měsíců na předložení 

opatření, jež mají vést k odstranění schodku. Jsou-li opatření neúčinná nebo nedostatečně 

implementována, může Rada vydat další výzvu, v níž specifikuje konkrétní kroky, 

které by měla daná země podniknout za účelem nápravy situace. Současně může dojít 

k tzv. prohloubenému rozpočtovému dohledu, kdy je členský stát povinen podávat 

pravidelné informace dle předem dohodnutého harmonogramu. Pokud ani poté členský stát 

doporučení neplní, můžou být Radou uvaleny sankce. 

Sankce pro členské státy eurozóny jsou následující: finanční sankce ve výši 

0,2 až 0,5 % HDP země v závislosti na závažnosti porušení dohody; Rada může požadovat 

složení určité návratné zálohy; stát může být vyzván, aby před vydáním dluhopisů 

zveřejnil veškeré údaje o této emisi; Evropská investiční banka může být vyzvána, 

aby změnila svojí výpůjční politiku vůči této zemi. Členské státy stojící mimo eurozónu 

nepodléhají prohloubenému rozpočtovému dohledu. Sankcí tak pro ně může být pouze 

rozhodnutí o pozastavení čerpání prostředků z Fondu soudržnosti.  
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Pro ukončení Procedury je podstatné odstranit nadměrný schodek důvěryhodným 

a udržitelným způsobem. Nemůže se tak jednat o jednorázová a nesystematická opatření. 

Součástí hodnocení je také očekávaný budoucí vývoj a fiskální strategie. 

4.1.2 Česká republika a udržitelnost veřejných financí 

Kritérium dlouhodobě udržitelného stavu veřejných financí je jedním maastrichtských 

konvergenčních kritérií
14

. Skládá se z kritéria deficitu sektoru vládních institucí a kritéria 

dluhu sektoru vládních institucí. Jedná se o totožná kritéria, která jsou posuzována v rámci 

Paktu, na jejichž základě se rozhoduje o restriktivních opatřeních, např. Proceduře 

při nadměrném deficitu. 

a) Saldo sektoru vládních institucí 

V níže umístěném grafu 4.1 lze vidět vývoj salda sektoru vládních institucí (exaktně 

vyjádřené hodnoty jsou součástí přílohy č. 14), které je podstatné při rozhodnutí 

o Proceduře při nadměrném deficitu. Ta byla s ČR dle MFČR (2011a) zahájena krátce 

po vstupu do EU v r. 2004 a vzhledem k zvláštním okolnostem (transformující 

se ekonomika) dostala na odstranění nadměrných deficitů čtyři roky, tj. do r. 2008.  

Graf 4.1: Vývoj salda sektoru vládních institucí v letech 2000 – 2010 (v % HDP) 

 

Zdroj: ČSÚ (2012), vlastní zpracování. 

                                                             
14 Na základě maastrichtských konvergenčních kritérií je posuzován stupeň udržitelné konvergence, jež je 

jedním z předpokladů zavedení eura. Skládají se z kritéria cenové stability, kritéria dlouhodobě udržitelného 

stavu veřejných financí, kritéria měnového kurzu a kritéria dlouhodobých úrokových sazeb. 
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V grafu 4.1 lze vidět, že vývoj do r. 2003 včetně není zrovna přívětivý a ČR je podstatně 

vzdálena plnění konvergenčního kritéria. V r. 2004 je kritérium sice plněno, 

nicméně to nezabránilo zahájení Procedury při nadměrném deficitu. Důvodů je několik. 

V grafu 4.1 lze vidět výslednou hodnotu za r. 2004, jenže v rámci preventivní větvě Paktu 

byl očekávaný vývoj horší. Navíc předešlý vývoj optimistickým představám příliš nepřidal. 

Konečně podle MFČR a ČNB (2006) byl pokles deficitu pod 3 % HDP důsledkem 

mimořádných faktorů a nebyl v následujících letech udržitelný. Rokem 2004 byla spuštěna 

reforma veřejných financí, která se zaměřila zejm. na snížení deficitu. Procedura 

při nadměrném schodku byla ukončena v červnu 2008, neboť se ČR podařilo snížit vládní 

deficit pod úroveň 3 % HDP důvěryhodným a udržitelným způsobem. Na ukončení měl 

podle MFČR a ČNB (2008) pozitivní vliv příznivý fiskální výsledek roku 2007. 

Po eliminaci nadměrného deficitu se ČR zaměřila na splnění dalšího cíle vycházejícího 

z Paktu, tj. strukturální deficit vládního sektoru ve výši 1 % HDP do r. 2012. 

Takto nastavená výše strukturálního deficitu má poskytovat určitou ochranu proti 

překročení 3% hranice i v případě prudšího než očekávaného zpomalení české ekonomiky.  

2. prosince 2009 byla s ČR opět zahájena Procedura při nadměrném schodku, neboť jak lze 

vidět v grafu 4.1, kritérium bylo významně porušeno a dosahovalo hodnoty téměř 

6 % HDP.  Podle MFČR a ČNB (2009) se na tomto stavu podepsal bezprecedentní 

výpadek daňových příjmů, ke kterému došlo vlivem mimořádně nepříznivého 

hospodářského vývoje a v souvislosti se schválenými legislativními změnami, které mimo 

jiné souvisely se snahou zmírnit dopady hospodářské recese. V následujícím roce byla 

podle MFČR a ČNB (2010) naopak přijata konsolidační opatření, která zajistila znatelné 

snížení deficitu ve srovnání s r. 2009. Dosažení hodnoty pod 3 % HDP se podle MFČR 

a ČNB (2011) očekává v roce 2013, což je v souladu s požadavky Procedury 

při nadměrném schodku.  

Vzhledem ke skutečnosti, že je ČR členem EU a vztahuje se na ni Pakt stability a růstu, 

je s ní zahájena Procedura při nadměrném deficitu, pokud deficit vládního sektoru 

přesáhne hranici 3 % HDP. Jelikož je saldo SR významnou složkou salda vládního 

sektoru
15

, lze učinit závěr, že jedním z důsledků deficitu SR je Procedura při nadměrném 

schodku, která byla s ČR již dvakrát zahájena, přičemž poslední ještě trvá.  

                                                             
15 Vysvětleno dříve v rámci kap. 3.2.1. 
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b) Dluh sektoru vládních institucí 

Dluh sektoru vládních institucí je druhým dílčím kritériem hodnoceným v rámci kritéria 

udržitelnosti veřejných financí. Jeho vývoj je zachycen na níže umístěném grafu 4.2 

(exaktně vyjádřené hodnoty jsou součástí přílohy č. 14). 

Graf 4.2: Vývoj dluhu sektoru vládních institucí v letech 2000 – 2010 (v % HDP) 

 

Zdroj: ČSÚ (2012), vlastní zpracování. 

V grafu 4.2 lze vidět, že vládní dluh v rámci sledovaného období nedosahuje hodnoty 

kritéria 60 % HDP, z čehož vyplývá, že ČR nemá s jeho plněním výrazné problémy. 

Na první pohled se tak může jevit, že vládní dluh není rovnocenně znepokojujícím 

kritériem jako vládní deficit. Ovšem opak může být pravdou. Za sledovaných jedenáct let 

zvýšil svůj podíl na HDP o téměř 20 p. b. Z původní hodnoty 403,9 mld. Kč v r. 2000 

se zvětšil jeho objem do r. 2010 o více než jeden bilion korun. Tzn., že je více než 2,5krát 

vyšší. Nutno ale podotknout, že během let 2003 – 2008 byl stabilizovaný okolo 29 % HDP 

a od r. 2009 se na hodnotách projevily účinky světové hospodářské krize. 

S plněním tohoto kritéria nemá ČR prozatím problémy, což by se ovšem v kontextu vysoké 

dynamiky růstu mohlo do budoucna změnit.  

Nárůst vládního dluhu je dalším z důsledků deficitu vládního sektoru. Je projevem 

dlouhodobé nerovnováhy a je spojen s potřebou tento dluh finančně obsluhovat, 

zejm. platit splátky a úroky, což jsou tak další „zprostředkované“ důsledky plynoucí 

z deficitu.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

%
 H

D
P

 

Rok 

Vládní dluh Kritérium 



55 

4.2 Financování deficitu státního rozpočtu 

Deficit je projevem krátkodobé fiskální nerovnováhy, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy. 

Tento převis výdajů musí stát nějakým způsobem pokrýt, přičemž možnosti, ze kterých je 

na výběr, byly představeny v kap. 2.5.2. – b.  

Podle Klikové, Kotlána a kol. (2006) je krytí deficitu přírůstkem dluhu (typ XB) tím 

nejčastějším a ve vyspělých ekonomikách v zásadě jediným způsobem financování 

deficitu. Toto tvrzení se potvrdilo i v praxi aplikované Českou republikou. V rámci 

sledovaného období byl mezi roky 2001 – 2010
16

 využíván právě tento způsob 

financování, přičemž přehled hodnot je součástí přílohy č. 15. 

V dalším textu není rozlišováno, jestli je deficit kryt výdejem státních obligací nebo 

úvěrem. Ať tak či tak, jedná se o dluhové financování a podstatným se stává, zda je tento 

dluh domácí nebo zahraniční. Financování deficitu SR v členění na tuzemské a zahraniční 

je obsahem grafu 4.3. 

Graf 4.3: Vývoj financování deficitu SR v období 2001 – 2010 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: MFČR (2002c, 2003c, 2004, 2005, 2006a, 2007c, 2008a, 2009b, 2010c, 2011d), 

vlastní zpracování.  

V grafu 4.3 je ukázáno členění financování deficitu SR na tuzemskou a zahraniční složku. 

Agregací složek v jednotlivých letech je získána celková velikost financování, 

                                                             
16 Sledované období v rámci práce počíná r. 2000, nicméně pro tento rok není údaj o způsobu financování 

deficitu dostupný.  
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která se rovná velikosti generovaného deficitu. Za sledované období je dominantní 

financování z tuzemska a zahraniční složka tak k nárůstu dluhu přispívá menšinově. 

Výjimkou jsou roky 2004 a 2005, kde se vzájemný poměr financování prohodil. Dalším 

specifikem je rok 2008, kdy je tuzemské financování dokonce záporné. Prakticky tak došlo 

ke změně ve skladbě věřitelů a dluh byl přeměněn z domácího na zahraniční.  

Transformace deficitu do domácího dluhu s sebou nese významný ekonomický důsledek. 

Nabídka na trhu investic je tvořena úspory domácích ekonomických subjektů. Pokud stát 

vydá obligace za účelem krytí vytvořeného deficitu a domácí ekonomické subjekty je 

zakoupí, dojde tak k odčerpání nabídky finančních prostředků z trhu investic. Na trhu 

investic bude rovnováha obnovena při vyšší úrokové míře a nižším množství investic 

vyjádřených ve finančních prostředcích. Zvýšené vládní výdaje způsobující deficit SR 

tak vedou k vytěsnění části soukromých investic. Velikost vytěsnění je samozřejmě závislá 

na citlivosti investic na změny úrokové míry.  

Transformace deficitu do zahraničního dluhu nevede k vytěsnění soukromých investic 

(alespoň v domácí ekonomice ne). Deficit je totiž financován ze zahraničních úspor. 

S tímto způsobem financování se ale v následujícím období projeví negativní vliv 

na platební bilanci státu. Zejm. v bilanci výnosů, která se začne zhoršovat pod tíhou 

placených úroků do zahraničí. Tento způsob financování je však výhodný v případě, 

kdy existuje nedostatek domácího kapitálu. Příliv zahraničního kapitálu tak umožní 

realizovat efektivní veřejné investice, které by jinak bylo nutné odložit. 

Vzhledem k faktu, že ČR využívá pouze dluhový způsob krytí deficitu SR, lze dospět 

k závěru, že důsledkem deficitu je vytěsňování domácích investic, resp. negativní 

ovlivňování platební bilance. Tento způsob krytí také velmi úzce souvisí s vytvářením 

státního dluhu, z něhož také vyplývají další závažné důsledky pro ekonomiku, 

viz následující kapitola 4.3.  

4.3 Obsluha státního dluhu 

Vzhledem ke zvolenému způsobu financování deficitu SR, dochází k transformaci deficitu 

do podoby státního dluhu. Státní dluh je tak projevem dlouhodobé nerovnováhy SR, avšak 

sám o sobě ekonomice žádné závažné problémy nezpůsobuje.  
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Ať už se zadluží domácnost nebo stát, jde stále o mezičasový přesun budoucích finančních 

prostředků do současnosti, přičemž pomyslnou cenou tohoto transportu je úrok. Právě 

ten může být jádrem úskalí pro ekonomiku. Pokud se ekonomika (obecně kdokoli) bude 

dlouhodobě zadlužovat, resp. dlouhodobě zvyšovat úroveň zadlužení, budou současně růst 

i úroky z tohoto dluhu, které bude potřeba splácet. Neuváženým zadlužováním 

se tak kdokoli může stát objetí tzv. dluhové pasti, situace, kdy subjektu nestačí fin. 

prostředky na splácení dluhu, proto si je opět půjčí, čímž ale celkově prohlubuje úroveň 

svého zadlužení. Vše může eskalovat až k okamžiku, kdy subjektu prostředky nikdo 

nepůjčí, neboť ze strany věřitelů nebude existovat důvěra v jejich zpětné splacení. 

Dlužníkovi pak většinou nezbývá než vyhlásit bankrot.  

Vývoj státního dluhu v absolutních částkách i poměrově k HDP lze vidět v níže umístěné 

tabulce 4.1. Za celé sledované období dluh soustavně narůstá. Alarmující 

je zejm. dynamika růstu v závěrečných letech. V r. 2009 došlo meziročně k navýšení 

podílu na HDP o 5,5 p. b. V r. 2010 o 4,1 p. b. S rostoucím významem státního dluhu 

pochopitelně dochází i k růstu výdajů na jeho obsluhu, zejm. úroků (ty tvoří téměř 100% 

položku výdajů na obsluhu dluhu, proto se autor dále zabývá úroky), viz následující 

graf 4.4.  

Tabulka 4.1: Vývoj státního dluhu v období 2000 – 2010 (v mld. Kč, v % HDP) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Státní dluh (mld. Kč) 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,81 1 178,2 1 344,1 

Státní dluh (% HDP) 12,7 14,1 15,4 18,3 20,2 22,2 23,9 24,4 26,0 31,5 35,6 

Zdroj: ČSÚ (2012). 

V grafu 4.4 lze vidět, že úroky, které je třeba v důsledku státního dluhu platit, nabývají 

na objemu (přehled hodnot je součástí přílohy č. 16). Vrcholu dosahují v r. 2009, 

kdy jejich hodnota dosahuje téměř 45 mld. Kč. V r. 2010 sice klesnou, podle MFČR 

(2011c) pouze v důsledku zklidnění situace na finančních trzích a poklesu dlouhodobých 

úrokových sazeb. 

Výdaje na obsluhu dluhu (resp. úroky z dluhu) jsou evidovány jako záporné saldo v rámci 

kapitoly Státní dluh. V kontextu celkového deficitu SR tak lze učinit závěr, že např. 

v r. 2009 se úroky z dluhu podílely z více než 23 % na celkovém deficitu. To je alarmující 

podíl. Navíc je potřebné si uvědomit, že deficit je vypořádáván dluhově, což v konečném 

důsledku znamená, že si ČR musí vypůjčit finanční prostředky na úhradu úroků. Úroky 
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a zbytek deficitu se stává součástí dluhu, z něhož placené úroky opět vystupují 

jako záporné saldo kapitoly Státní dluh v následujícím roce. Vývoj dluhu tak lze přirovnat 

k „začarované“ smyčce. Úroky z dluhu vytvářejí deficit, ten zvyšuje dluh, což vede 

k nárůstu dluhové služby a ta opět k nárůstu deficitu. Nutno ale podotknout, 

že v podmínkách ČR nedosahuje primární cyklicky očištěné saldo kladných hodnot, 

což znamená, že vytvářené deficity nejsou ani tak vinou placených úroků, jako vinou 

autonomních rozhodnutí vlády (resp. strukturálního deficitu)
17

. 

Graf 4.4: Vývoj úroků státního dluhu v období 2000 – 2010 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: MFČR (2011c), vlastní zpracování.  

Poznámka: Od r. 2008 tzv. čisté úroky (rozdíl nákladových a výnosových úroků státního 

dluhu). 

V souvislosti s dluhem je třeba učinit ještě jednu metodickou poznámku. Státní dluh 

ke konci r. 2010 podle MFČR (2011c) činí 1 344,1 mld. Kč. Na vnitřní dluh připadá 

1 036,3 mld. Kč a na vnější dluh zbývajících 307,8 mld. Kč. Věřiteli státu jsou se značným 

podílem domácí subjekty a i přes tuto skutečnost je část dluhu připadající na domácnosti 

pouze 9,2 mld. Kč, tj. 0,7 % celého státního dluhu
18

. Neoklasický přístup k deficitu 

tak v praxi naráží na značné úskalí. Domácnosti jsou držiteli zanedbatelného množství 

dluhopisů vydávaných státem za účelem financování deficitu. Až stát v budoucnu bude 

eliminovat dluh navýšením daní, nebudou toto navýšení domácnosti schopny krýt zpětným 

                                                             
17 Blíže vysvětleno v rámci kap. 3.2.1 Cyklické, strukturální a primární saldo. 
18 Věřiteli státního dluhu v tuzemsku jsou z valné části finanční instituce a korporace (38,8 %) a pojišťovny 

(23 %). Pokud stát v budoucnu bude eliminovat dluh zvýšením daní, budou tyto právnické osoby schopny 

v duchu neoklasického přístupu tento zvýšený nárůst daní krýt zpětným prodejem obligací státu. 
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prodejem státních obligací, neboť více méně žádné nevlastní. Z tohoto pohledu je zřejmé, 

že vytváření deficitů, potažmo dluhů je doopravdy žití na úkor budoucích generací.  

Důsledkem deficitu je nárůst dluhu, který je třeba obsluhovat, zejm. platit úroky. 

Ty se tak stávají zprostředkovaným důsledkem deficitu, ovšem vlivem „začarované“ 

smyčky jsou současně také jeho příčinou. Nárůst úroků z dluhu omezuje manévrovací 

prostor vlády, ovšem v podmínkách ČR jsou deficity způsobeny právě autonomním vlivem 

vlády a méně pak placenými úroky. Pro domácnosti neplatí závěry neoklasického přístupu 

k deficitu, tzn. krytí deficitu nárůstem dluhu je žití na úkor budoucích generací. 

4.4 Reforma veřejných financí 2007 – 2010 

Významnost deficitu SR, resp. jeho chroničnost a tím pádem nezávislost na hospodářském 

cyklu vedla k reformním krokům, jejichž cílem bylo zvrátit tento stav. Autor se zaměří 

na poslední proběhnuvší reformu, která byla naplánována na období let 2007 až 2010. 

Cílem ovšem není podat vyčerpávající svědectví, nýbrž nastínit základní rámce a reformní 

kroky, jakožto důsledky deficitu SR. 

Podle MFČR (2007d) je stav veřejných financí v rámci makroekonomie vnímán 

jako nejvíce rizikový. I na vrcholu hospodářského cyklu hospodaří s deficitem. Žádoucí 

bylo využít zbytek ekonomického vzestupu k odstartování reformních opatření.  

Hlavní cíle reformy byly definovány jako: snížit vládní deficit a zastavit nárůst vládního 

dluhu; zvrátit neudržitelné trendy vládních výdajů s posílením jejich efektivnosti; plošně 

snížit daňové zatížení a zjednodušit daňový systém; reformovat důchodový systém 

a zdravotnictví; SR jako opora ekonomického rozvoje; podporovat rodiny s dětmi; 

přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky neaktivní populaci; dodržovat 

závazky vůči EU a využívat prostředky z fondů EU.  

Reforma byla dle Topolánka (2008) rozdělena do tří fází. Stabilizačně-startovací 

(v r. 2007), konsolidačně-reformní (v letech 2008 – 2010) a systémově-cílová (v letech 

2011 – 2014). Druhá fáze byla de facto realizována přijetím zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008.  

V rámci reformy daňového systému v letech 2008 – 2010 byly provedeny následující 

elementární změny, jež zejm. měly přispět k přesunu daňového břemene z daní přímých 
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na daně nepřímé. Změny v rámci daňového systému ovlivnily příjmovou stranu veřejných 

rozpočtů. Sazba DPFO byla stanovena jednotně ve výši 15 % (místo daňových pásem) 

z tzv. superhrubé mzdy (základ daně byl rozšířen o sociální a zdravotní pojištění placené 

zaměstnancem a zaměstnavatelem). Bylo zrušeno společné zdanění manželů a zavedeny 

zvýšené slevy na dani. Od záměru snížit sazbu daně na 12,5 % od r. 2009 bylo upuštěno 

a sazba byla ponechána na původní hodnotě. Podle MFČR (2007a) se sazba DPPO snížila 

o 3 p. b. na hodnotu 21 % platných k 1. lednu 2008. V následujících letech byla dále 

snižována na 20 % v r. 2009 a 19 % v r. 2010. U DPH došlo k 1. lednu 2008 ke zvýšení 

snížené 5% sazby na 9 %. Nárůst sazby se dotkl zejm. cen potravin, ubytovacích služeb 

a hromadné pravidelné dopravy cestujících. Podle MFČR (2011b) došlo v r. 2010 

k nárůstu snížené 9% sazby na 10 % a základní 19% sazby na 20 %. V rámci spotřebních 

daní došlo ke zvýšení daně z cigaret a tabáku. Nově byly zavedeny tzv. ekologické daně, 

tj. daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z elektřiny a daň z pevných paliv. 

V majetkových daních došlo k rozšíření osvobození od daně dědické a darovací. Celkový 

efekt opatření se podle MFČR (2007a) měl projevit v nárůstu příjmů vládního sektoru 

o 7,9 mld. Kč pro r. 2008 a poklesem o 14,7 mld. Kč v r. 2009, resp. o 27,9 mld. Kč 

v r. 2010.  

Reformou sociálního systému v letech 2008 – 2010 byla ovlivněna zejm. výdajová strana 

veřejných financí. V oblasti sociálního zabezpečení proběhly podle MFČR (2007a) 

následující základní změny. Odstranění automatické valorizace částek životního 

a existenčního minima. Zrušení automatických valorizačních schémat u všech sociálních 

transferů s výjimkou důchodů. K 1. lednu 2010 ale valorizace důchodů nebyla podle 

MFČR (2010a) provedena, neboť nebyla splněna podmínka růstu jedné třetiny reálné mzdy 

alespoň o 2 %. Nárok na přídavek na dítě je dle MFČR (2007a) ohraničen příjmem 

do 2,4násobku životního minima rodiny. Přídavek je vyplácen v pevné výši podle věku 

dítěte. Nároková hranice sociálního příplatku byla snížena z 2,2 na 2,0násobek životního 

minima rodiny. Rodičovský příspěvek se vyplácí v závislosti na rychlosti čerpání. 

Při rychlejším čerpání je dávka ve výši 11 400 Kč po dobu 24 měsíců. Klasické čerpání 

poskytuje dávku 7 600 Kč po dobu 36 měsíců. Při pomalejším čerpání je dávka poskytnuta 

ve výši 7 600 po dobu 21 měsíců a poté následujících 27 měsíců 3 800 Kč. Porodné 

se snížilo na 13 000 Kč. Příspěvek na školní pomůcky se zrušil úplně a pohřebné nebude 

podléhat valorizaci a vyplácet se bude ve zcela výjimečných případech. Pro zaměstnance 

a OSVČ je zaveden roční maximální vyměřovací základ pro platby pojistného ve výši 
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4násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. U nemocenského pojištění 

se pro první tři dny pracovní neschopnosti zrušil nárok na nemocenskou, od čtvrtého dne 

činí 60 % DVZ, od 31. dne 66 % DVZ a od 61. dne 72 % DVZ. Celkový dopad opatření 

na saldo vládního sektoru v r. 2008 je 28,2 mld. Kč, 32,6 mld. Kč v r. 2009 a 32,7 mld. Kč 

v r. 2010.  

Reforma zdravotnictví byla taktéž začleněna do souhrnu opatření vedoucí k stabilizaci 

veřejných financí. Od 1. ledna 2008 byly podle MFČR (2007a) zavedeny regulační 

poplatky za návštěvu u lékaře, za položku na receptu a za den strávený ve zdravotnickém 

zařízení. Výše poplatků je limitována částkou 5 000 Kč ročně. Od dubna 2009 existují 

podle MZČR (2009) 2 limity. Roční limit 5 000 Kč se použije pro pojištěnce ve věku od 18 

do 65 let. Limit 2 500 Kč se použije pro ostatní pojištěnce, tj. ve věku do 18 let a od 65 let. 

Přínos poplatků byl podle MFČR (2007a) odhadován na 4,4 mld. Kč a dále se očekávala 

úspora ve výdajích zdravotních pojišťoven ve výši cca 4 mld. Kč, např. z titulu motivace 

obyvatel k omezení návštěv u lékaře.  

Výše uvedené reformy proběhly v období 2007 – 2010. Reformy byly zaměřeny 

zejm. na ozdravení veřejných financí s cílem zvrátit vysoké deficity. Na tyto reformy 

navazovaly další reformy, např. reforma daňového systému 2010
19

 nebo reforma 

důchodového systému
20

, jejich ústředním cílem ale není „boj“ s vysokými deficity 

veřejných financí, potažmo SR. Nejedná se tak o důsledek deficitu SR jako předešlé 

reformy z let 2007 – 2010 a proto autor shledává z hlediska zaměření práce nepřínosné 

se jimi detailněji zabývat.  

4.5 Shrnutí a dílčí závěr 

Krátkodobá fiskální nerovnováha a vytváření deficitu SR samo o sobě nemusí nutně 

indikovat problém v ekonomice. Existují relevantní ekonomické důvody pro vytváření 

deficitu, např. hospodářská recese, apod. Problematickým se deficit stává v souvislosti 

s perzistentností, resp. dlouhodobostí výskytu a tím pádem vytváření dlouhodobé fiskální 

nerovnováhy. Autor se v rámci kapitoly pokusil přiblížit čtenáři některé z důležitých 

důsledků, které jsou vyvolány právě existencí deficitu SR. 

                                                             
19 Hlavním cílem reformy je dle MFČR (2008b, s. 3) „snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní 

správu.“ Cílem tak je zejm. zjednodušit legislativu a správu daní.  
20 Zahájení účinnosti důchodové reformy je podle MPSV (2011) plánováno na 1. ledna 2013.  
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ČR je členem EU, čímž se na ní vztahuje Pakt stability a růstu. Pokud deficit vládního 

sektoru přesáhne referenční hranici 3 % HDP, je zahájena Procedura při nadměrném 

schodku. Přestože není vázána na „pouhou“ existenci deficitu, ale na deficit od určité 

(nízké) úrovně, je autorem Procedura vnímána jako důsledek deficitu SR. Procedura byla 

s ČR zahájená dvakrát, přičemž poslední ještě neskončila.  

Další významný důsledek deficitu SR se bezprostředně váže k nutnosti jeho financování. 

Způsobů je několik, ale v ČR je využíváno pouze dluhové financování, tedy transformace 

deficitu do veřejného dluhu. V závislosti na věřiteli, který kupuje státní dluhopisy, 

resp. poskytuje úvěr, je rozlišováno financování z tuzemska a ze zahraničí, resp. domácí 

a zahraniční dluh. Transformace deficitu do domácího dluhu vyvolává vytěsnění části 

soukromých investic, se zahraničním dluhem je zase spojen negativní vliv na platební 

bilanci.  

Dalším důsledkem deficitu SR, který vyplývá právě ze zvoleného způsobu financování, 

je nárůst státního dluhu, resp. potřeba jej finančně obsluhovat, zejm. platit úroky. 

Ty se např. v r. 2009 podílely na celkovém deficitu z více než 23 %. Úroky tak jsou 

sice důsledkem deficitu SR, ale vlivem „začarované“ smyčky jsou současně 

i jeho příčinou. Rostoucí úroky z dluhu omezují manévrovací prostor vlády, 

ale v podmínkách ČR jsou deficity způsobeny právě autonomním rozhodnutím vlády 

více než placenými úroky z dluhu. Závěry neoklasického přístupu k deficitu 

se pro domácnosti nepotvrdily, tzn. krytí deficitu nárůstem dluhu je žití na úkor  

budoucích generací.  

Vzhledem ke skutečnosti, že přetrvávající deficity nejsou v ekonomice žádoucím jevem, 

je dalším logickým důsledkem snaha o jeho odstranění, která se zhmotnila v podobě 

reformy veřejných financí v letech 2007 – 2010. Reforma daňového a sociálního systému 

a reforma zdravotnictví byly učiněny právě s cílem ozdravit veřejné finance a zvrátit 

přetrvávající deficity. 

Je důležité se zabývat deficitem SR v celé své přirozenosti, tj. odhalovat příčiny 

jeho vzniku, jakož i důsledky, které ekonomice přináší. Zejména v období, kdy je novou 

potenciální hrozbou státní dluh, je velmi důležité zhodnotit přínosnost každé koruny 

podílející se na deficitu SR. Efektivnost výdajových programů by se tak měla dostat 

do středu zájmů mocenské špičky, neboť další nárůst dluhu by pro českou ekonomiku 
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mohl mít fatální následky. Zejména v kontextu vytěsňovacího efektu je třeba si položit 

otázku, jestli je skutečně účelné realizovat dané výdajové programy. A ne pouze 

v kontextu vytěsňovacího efektu (tj. nějakého krátkodobého vlivu), ale i s pohledem 

do budoucna. Co zde bude zanecháno budoucím generacím kromě obrovského dluhu, 

který bude potřeba nějakým způsobem vypořádat? Když je navíc zřejmé, že domácnosti 

nenakupují státní obligace, čímž se nebudou moci proti zvýšeným daním v budoucnu 

bránit zpětným prodejem obligací státu.  

Následky současných „špatných“ rozhodnutí ponesou na bedrech jiní. Veřejnost by vůči 

tomu ale neměla být lhostejná. Měla by žádat výdajovou umírněnost, efektivnost a účelnost 

výdajových programů a zejména fiskální disciplinovanost vládnoucí složky. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce je autorem vypracována s cílem odhalit příčiny deficitu státního rozpočtu 

a popsat jeho vliv na hospodářskou politiku České republiky od roku 2000. Za účelem 

dosažení cíle se autor věnoval studiu odborných publikací a relevantních internetových 

zdrojů. Autorem je v práci využita metoda ekonomické abstrakce, indukce, dedukce 

a horizontální a vertikální analýzy.  

Aby autor dosáhl stanoveného cíle, člení práci do tří tematických částí. Nejprve 

je pozornost věnována teoretickým východiskům státního rozpočtu. Autor se zde zabývá 

funkcemi státního rozpočtu, rozpočtovými zásadami, procesem a skladbou. Zvláštní 

pozornost je věnována příčinám, důsledkům a typologii rozpočtových deficitů. Celá 

kapitola je koncipována se záměrem nabýt dostatečné informační zázemí, které je následně 

využito v dalších kapitolách práce. Třetí kapitolu autor dělí na dva vyvážené celky. 

Nejprve se podrobně věnuje vývoji státního rozpočtu, tj. příjmové a výdajové straně 

a saldu. V této časti je autorem provedena analýza, s jejíž pomocí autor označil kapitoly 

státního rozpočtu, které prodělaly největší změny. Obsahovou náplní druhé poloviny 

kapitoly je odhalování příčin deficitu. Zde se autor zaměřuje na významnost jednotlivých 

složek deficitu, tj. strukturální, cyklické, cyklicky očištěné a primární saldo. Další 

pozornost je věnována příčinám, jež pocházejí jak z příjmové, tak i výdajové strany 

státního rozpočtu. Ve čtvrté kapitole autor popisuje důsledky deficitu. Prostor je věnován 

vlivu dluhového financování deficitu, potřebě obsluhovat státní dluh, jakož i Proceduře 

při nadměrném deficitu a reformě veřejných financí.  

Autor v rámci zpracování tématu dospěl k dále uvedeným nejdůležitějším závěrům 

a myšlenkám. Deficit státního rozpočtu je výsledkem autonomních rozhodnutí vlády 

v daném časovém úseku, neboť při rozložení salda na jednotlivé složky je strukturální 

deficit tou nejvýznamnější. Příčina deficitu je tak autorem spatřována v nezodpovědnosti 

a nedisciplinovanosti vládnoucí složky, která Českou republiku bezostyšně zadlužuje 

i v obdobích konjunktury. 

Jelikož se příjmy státního rozpočtu vyvíjejí více méně stabilně, je jako příčina deficitu 

autorem označena strana výdajů. Ty měly zejména na počátku sledovaného období výrazně 

rostoucí tendenci, která se v důsledku reformy veřejných financí stabilizovala. Sblížení 
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úrovní příjmů a výdajů bylo přerušeno v roce 2009, kdy se vliv světové hospodářské krize 

naplno projevil i v české ekonomice. Výsledkem pak je generování bezprecedentních výší 

deficitů. Perzistentnost deficitu je problém, ovšem podle autora je nezbytné, aby na něj 

tak nahlíželi i občané – voliči. Pokud budou politikům tolerovat vytváření deficitů, budou 

stále generovány. Voliči tak musí být dopředu hledící, nesmí se nechat zmást krátkodobým 

pozlátkem a stále musí mít na paměti osud budoucích generací.  

Dluhovým financováním deficitu dochází k jeho transformaci do státního dluhu. Kromě 

vytěsňovacího efektu (v okamžiku vytváření domácího dluhu) a negativního vlivu 

na platební bilanci je spojen s potřebou být obsluhován, zejména platit úroky. Ty jsou 

jednak důsledkem deficitu, ale současně se stávají i jeho příčinou. Rostoucí úroky z dluhu 

sice omezují manévrovací prostor vlády, ale v podmínkách ČR je deficit spíše důsledkem 

rozhodnutí vlády než velikosti placených úroků z dluhu.  

Závěr neoklasického přístupu k deficitu se pro domácnosti nepotvrdil. Domácnosti jsou 

držiteli mizivého množství státních obligací, které stát vydává za účelem financování 

deficitu. Při eliminaci dluhu a nárůstu daňové zátěže nebudou schopny navýšení krýt 

zpětným prodejem obligací, neboť více méně žádné nevlastní. Krytí deficitu dluhem 

je tak fakticky žití na úrok budoucích generací.  

Jelikož přetrvávající deficity jsou jevem v ekonomice nežádoucím, je logickým důsledkem 

snaha o jejich odstranění, jež se zhmotnila v podobě reformy veřejných financí v letech 

2007 – 2010. Dalším důsledkem deficitu je Procedura při nadměrném schodku, 

která je s ČR zahájena, pokud není dodržena hranice vládního deficitu do 3 % HDP.  

V období, kdy je novou potenciální hrozbou státní dluh, je velmi důležité hodnotit 

přínosnost každé koruny podílející se na deficitu státního rozpočtu. Efektivnost 

výdajových programů by se měla dostat do středu zájmu vládnoucí složky, jinak je možné, 

že jediný odkaz zanechaný následujícím generacím bude dluh. Následky současných 

rozhodnutí ponesou na bedrech jiní. Veřejnost by vůči tomu neměla být lhostejná. 

Měla by žádat výdajovou umírněnost, efektivnost a účelnost výdajových programů 

a zejména fiskální disciplinovanost vládnoucí složky. 

V kontextu výše uvedeného se autor domnívá, že cíl diplomové práce byl dosažen.  
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Seznam zkratek 

ČSÚ ............................ Český statistický úřad 

DPFO ......................... Daň z příjmu fyzických osob 

DPH ............................ Daň z přidané hodnoty 

DPPO ......................... Daň z příjmu právnických osob 

DVZ ........................... Denní vyměřovací základ 

ECOFIN ..................... Rada ministrů hospodářství a financí 

HDP ............................ Hrubý domácí produkt 

MFČR ......................... Ministerstvo financí České republiky 

MPSV ......................... Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT ........................ Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MZČR ........................ Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OSVČ ......................... Osoba samostatně výdělečně činná 

OSZP .......................... Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 

PP ............................... Potenciální produkt 

SR ............................... Státní rozpočet 

VPS ............................ Všeobecná pokladní správa 
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