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1 Úvod 

Fiskální politika je součástí hospodářské politiky státu, která prostřednictvím svých 

fiskálních nástrojů ovlivňuje ekonomické dění. Rovněž se podílí na tvorbě politických  

i společenských hodnot, které jsou nezbytné pro zajištění správného fungování státu. Fiskální 

politika v historii každé země prošla určitým vývojem, ale teprve ve 30. letech 20. století, kdy 

vypukla Velká hospodářská krize, byl zdůrazněn její význam. Od této doby se moderní státy 

staly důležitým aktivním účastníkem hospodářského života. Spojené státy americké nebyly 

výjimkou. Zejména v posledních deseti letech došlo k událostem, které ještě více prohloubily 

nutnost americké vlády zasahovat do hospodářství. Federální vláda přijala řadu důležitých 

fiskálních opatření, ať už se jednalo například o výdaje na financování válek proti terorismu, 

Bushovy daňové škrty, výdaje na ekonomickou krizi z let 2007 až 2010 nebo zdravotní 

reformu prezidenta Baracka Obamy. Většina opatření byla dlouhodobá, což se projevilo na 

samotném vývoji fiskální politiky. Financování těchto výdajů stálo Spojené státy mnoho 

bilionů dolarů. Vzhledem k tomu, že federální rozpočet je od roku 2002 sestavován jako 

schodkový, dochází v jednotlivých letech k nárůstu deficitů. Alarmujícím faktorem je vysoká 

zadluženost, která postihuje tuto zemi z dlouhodobého hlediska. Federální vláda se potýkala 

s veřejným dluhem již od vzniku samotných Spojených států. To však nic nemění na situaci, 

že veřejný dluh představuje závažný problém, kterému Spojené státy čelí v dnešní době.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat fiskální politiku  

a zadluženost ve Spojených státech amerických, jakož to závažný fiskální problém nového 

tisíciletí. V této práci je pozornost také soustředěna na historický vývoj fiskální politiky  

v USA a dopady fiskálních opatření na veřejné zadlužení, především za vlády prezidentů 

George Bushe jun. a Baracka Obamy.  

Metodologie práce je založena na deskripci a obsahové analýze odborné literatury, 

historických dat, odborných textů, internetových zdrojů včetně sjednocení získaných poznatků 

souvisejících s fiskální politikou a zadlužeností ve Spojených státech amerických, především 

v letech 2001 až 2011. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola obecně vymezuje fiskální politiku. 

Počáteční pasáže jsou zaměřeny na samotnou definici této politiky z pohledu různých autorů. 

Následují nástroje, funkce a typy fiskální politiky. Dále je uveden nejdůležitější nástroj 

fiskální politiky v podobě státního rozpočtu. V rámci státního rozpočtu jsou charakterizovány 

jeho příjmy, výdaje a podrobnější analýza deficitu. Závěr této části se zabývá vznikem 

veřejného dluhu a jeho důsledky.  
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Třetí kapitola je zaměřena na fiskální politiku Spojených států amerických. Prvně je 

zdůrazněna role USA ve světové ekonomice prostřednictvím makroekonomických ukazatelů. 

Poté jsou již popsáni hlavní nositelé fiskální politiky, jejich úloha a podíl na vytváření fiskální 

politiky. Podstatná část této kapitoly je věnována nástrojům fiskální politiky. Jako stěžejní 

ukazatel byl zvolen federální rozpočet, který je z hlediska významu jednotlivých rozpočtů 

nejdůležitější. Tato kapitola rovněž obsahuje detailní analýzu příjmové a výdajové stránky 

federálního rozpočtu a blíže specifikuje rozpočet ve fiskálním roce 2011. 

Čtvrtá kapitola objasňuje zadluženost a vývoj federálního dluhu ve Spojených 

státech. Zejména v posledních deseti letech za vlády prezidentů Bushe a Obamy byla přijata 

řada fiskálních opatření, která navýšila národní dluh Spojených států. Závěr této práce 

pojednává o snaze prezidenta Obamy redukovat výši federálního dluhu do budoucna.  
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2 Obecné vymezení fiskální politiky 

Fiskální politika slouží k ovlivňování agregátní nabídky a agregátní poptávky s cílem 

vyvolat žádoucí a potlačit nežádoucí účinky na celkovou produkci, zaměstnanost a ceny. 

Vláda, jako ústřední nositel fiskální politiky, se snaží za pomoci fiskálních nástrojů a opatření 

záměrně usměrňovat základní makroekonomické ukazatele. Těžiště fiskální politiky spočívá 

ve stabilizační funkci veřejných financí. Oproti rozpočtové politice se fiskální politika 

odlišuje i tím, že snaha o vyrovnanost veřejných rozpočtů nemusí být prioritou. K dosažení 

cílů fiskální politiky se připouští i deficitní hospodaření veřejných rozpočtů (Hamerníková, 

Maaytová a kol., 2007).  

Podle Jurečky a Jánošíkové (2009) se fiskální politikou rozumí využívání takových 

nástrojů, jako jsou výdaje ze státního rozpočtu, daně, cla a další, které slouží k ovlivňování 

ekonomických procesů. Jedná se především o záměrné změny ve výdajích státního rozpočtu  

a v daních s cílem uvést ekonomiku do rovnováhy a podporovat její růst. Fiskální politika je 

součástí hospodářské politiky a její výsledky závisejí také na účinnosti dalších složek 

hospodářské politiky zejména politiky monetární. Ústřední roli ve fiskální politice hrají 

rozpočty, a to především rozpočty veřejné. Kromě veřejných rozpočtů se využívají  

i mimorozpočtové fondy, které jsou zpravidla účelové. Veřejné rozpočty a mimorozpočtové 

fondy vytvářejí rozpočtovou soustavu.  

Mezi rozpočtovou a fiskální politikou podle Hamerníkové, Maaytové a kol. (2007) 

existují jisté odlišnosti, ale mají i mnoho společného. Rozpočtová politika zahrnuje činnosti, 

které se utvářejí v rámci veřejné rozpočtové soustavy. Stát (vláda) a jeho orgány na 

příslušných úrovních realizují tuto politiku. Rozpočtová politika souvisí s alokační  

a redistribuční fiskální funkcí státu. Hlavní nástroj rozpočtové politiky tvoří veřejný rozpočet, 

který v rámci rozpočtové soustavy nabývá podoby rozpočtu státního popřípadě federálního, 

rozpočtu územní samosprávy, neziskové organizace či rozpočtu veřejného podniku. 

Největšímu významu se v rámci jednotlivých rozpočtů přikládá státnímu rozpočtu.  

Fiskální politika je záměrnou činností státu, kdy vláda využívá stabilizační funkci 

státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomickými 

subjekty s cílem stabilizovat makroekonomický vývoj. Je součástí hospodářské politiky, 

v širším pojetí makroekonomické politiky, která ovlivňuje hospodaření státu jako celek. 

Kompetence v oblasti fiskální politiky náleží vládě, která se však o využití většiny nástrojů 

rozhoduje nepřímou veřejnou volbou prostřednictvím parlamentu (Peková, 2008). 
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2.1 Funkce a nástroje fiskální politiky 

Ve fiskální politice se podle Jurečky a Jánošíkové (2009) rozlišují tři základní fiskální 

funkce – alokační, redistribuční a stěžejní stabilizační funkce. Alokační funkce zajišťuje 

vynaložení peněžních prostředků k úhradě produkce veřejných statků (čistých i smíšených)  

a spočívá také v ovlivňování alokace výrobních faktorů v souvislosti s existencí externalit. 

Redistribuční funkce, taktéž označována jako přerozdělovací, souvisí s úsilím o zmírnění 

nerovnosti v tržním rozdělování důchodu (produktu). Stabilizační funkce spočívá  

v odstraňování odchylek reálného produktu od produktu potenciálního za pomoci změn ve 

vládních příjmech a výdajích. 

Alokační funkce souvisí s nutností zabezpečovat veřejné statky, veřejné služby a řešit 

resp. odstraňovat externality vzniklé v důsledku tržního selhání. Podstatou je zajistit efektivní 

alokaci finančních prostředků, které vláda a orgány územní správy vybírají od různých 

subjektů do peněžních fondů v rámci veřejných rozpočtů. Jak již bylo poznamenáno dříve, 

nejdůležitějším rozpočtem veřejné rozpočtové soustavy je státní rozpočet. Alokační funkce se 

rovněž vztahuje i na rozhodnutí o správné proporci mezi produkcí veřejných a soukromých 

statků, přičemž je potřeba respektovat rozpočtové omezení dané vybranými finančními 

prostředky. Redistribuční funkce se pojí se sociálními cíli, s budováním blahobytu státu. Mezi 

hlavní cíle patří dosažení větší rovnosti v rozdělování důchodu mezi jednotlivci. Spočívá ve 

využití efektivních nástrojů redistribuce při tvorbě, rozdělení a použití peněžních fondů 

s cílem zmírnit sociálně-ekonomické nerovnosti mezi subjekty a dosáhnout distribuční 

spravedlnosti. Stabilizační funkce využívá příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu ke 

stabilizaci ekonomiky, makroekonomických veličin. V případě makroekonomických veličin 

jde zejména o ovlivňování dynamiky hospodářského růstu a zaměstnanosti (Peková, 2008). 

Při naplňování cílů fiskální politiky jsou hlavními nástroji vládní příjmy a vládní 

výdaje ze státního rozpočtu. Podle toho, zda vyplývají změny ve struktuře příjmů a výdajů 

z vývoje ekonomiky nebo jsou výsledkem jednorázových rozhodnutí, se rozlišují tzv. 

automatické vestavěné stabilizátory a diskreční opatření (Jurečka a Jánošíková, 2009). 

Automatické vestavěné stabilizátory jsou takové nástroje fiskální politiky, které pokud 

jsou jednou zavedeny, působí v hospodářství automaticky a nevyžadují žádné další zásahy 

státu. Vestavěné stabilizátory jsou vytvořeny tak, aby automaticky zmírňovaly odchylky 

v ekonomice. Mandatorní výdaje, systém pojištění v nezaměstnanosti či progresivní zdanění 

příjmů patří mezi příklady vestavěných stabilizátorů (Kliková a Kotlán, 2006). 
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Diskreční opatření představují jednorázová opatření, která jsou přijímána k realizaci 

akutních změn v národním hospodářství. Jedná se např. o změnu daňových sazeb a zavedení 

nových daní, změnu vládních výdajů. Na rozdíl od vestavěných stabilizátorů mají diskreční 

opatření výhodu ve flexibilnosti a operativnosti. Nevýhodou těchto opatření však může být 

časové zpoždění v jejich uplatňování (Kliková a Kotlán, 2006). 

2.2 Typy fiskální politiky 

Při ovlivňování ekonomiky může vláda měnit fiskální politiku podle jednotlivých fází 

hospodářského cyklu, zejména tedy v konjunktuře nebo recesi. Od toho se odvíjí výběr 

jednotlivých dílčích nástrojů, které jsou fiskální politice k dispozici včetně jejich působení. 

Podle Pekové (2008) lze fiskální politiku z hlediska účinků rozdělit do tří typů - expanzivní, 

restriktivní a neutrální fiskální politika.  

Expanzivní fiskální politika využívá k expanzi přímých nástrojů, především zvýšení 

výdajů ze státního rozpočtu pro ovlivnění růstu agregátní poptávky. Tato politika si klade za 

cíl zvýšení produktu a snížení míry nezaměstnanosti, a to i za cenu vyšší inflace. Expanzivní 

politika je uplatňována v době, kdy se ekonomika nachází v recesní mezeře. V případě snížení 

daní dochází k ovlivnění růstu soukromé spotřeby a soukromých investic v důsledku relativně 

vyšších disponibilních finančních zdrojů soukromého sektoru. Obvyklým důsledkem fiskální 

expanze je deficit státního rozpočtu (Peková, 2008). 

Restriktivní fiskální politika si klade za cíl snížení míry inflace i přes zvýšení 

nezaměstnanosti a zpomalení růstu produktu. Restriktivní politika se zavádí v době, kdy 

dochází k „přehřátí ekonomiky“ – tj. ekonomika se nachází v inflační mezeře. Snížení výdajů 

státního rozpočtu je možno uvést jako příklad přímého nástroje restriktivní fiskální politiky. 

Nepřímým nástrojem pak může být zvýšení příjmů státního rozpočtu, a to zejména daňových 

příjmů. Důsledkem této politiky bývá přebytek státního rozpočtu, popř. pokles deficitu 

státního rozpočtu. Neutrální fiskální politika nastává v případě, kdy se kompenzují účinky 

nástrojů fiskální politiky (Peková, 2008). 
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2.3 Státní rozpočet 

V soustavě veřejných rozpočtů 
1
 jednotlivých států tvoří především státní rozpočet její 

nejdůležitější část. Státní rozpočet soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy  

a nejvíce se podílí na nenávratném přerozdělování podstatné části národního důchodu přes 

rozpočtovou soustavu, zejména prostřednictvím daní. Představuje centralizovaný peněžní 

fond, který je vytvářen, rozdělován a používán ústředními orgány státní správy. 

Prostřednictvím státního rozpočtu vláda ovlivňuje hospodaření státu a financování státních 

netržních činností. Tento rozpočet plní funkci alokační, redistribuční a stabilizační, přičemž 

na úrovni státu se využívají především nástroje redistribuce a stabilizace (Peková, 2008). 

Jedním z významných aspektů státního rozpočtu je vztah mezi velikostí jeho příjmů  

a výdajů. Jde tedy o bilanci příjmů a výdajů státu během jednoho rozpočtového roku. Státní 

rozpočet představuje závazný finanční plán, který nabývá formy rozpočtového zákona a je při 

svém sestavování náročnou záležitostí. Tento finanční plán rovněž plní i úlohu kontrolního 

nástroje. Pokud není státní rozpočet schválen do začátku rozpočtového období, hospodaří se 

podle rozpočtového provizoria. V jednotlivých zemích je hospodaření dle rozpočtového 

provizoria různé (Tománek, 2008). 

Příjmy státního rozpočtu se skládají především z daní, cel, pojistného, poplatků  

a ostatních příjmů. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou dané 

zákonem nebo jimiž ústřední orgány realizují svou politiku např. transferové platby, výdaje na 

nákup zboží a služeb (Kliková, Kotlán 2006).  

Největší podíl na příjmech státního rozpočtu zaujímají daně. Daní se rozumí 

nedobrovolná, zákonem stanovená, nenávratná, neekvivalentní a neúčelová platba, jejíž výnos 

putuje do příslušného veřejného rozpočtu, zpravidla do státního rozpočtu. Z historického 

hlediska měly daně čistě fiskální funkci, tedy shromažďovat peněžní prostředky do státního 

rozpočtu ke krytí státních výdajů. Teprve ve 20. století se daně staly nástrojem redistribuce  

a stabilizace ekonomiky (Peková, 2008). 

V daňovém systému rozeznáváme podle vazby na důchod poplatníka daně přímé  

a nepřímé. Přímé daně jsou využívány k odčerpávání části peněžního důchodu dle 

majetkových poměrů poplatníka. V tomto případě daňová povinnost spadá ze zákona na 

                                                           
1
 Soustava veřejných rozpočtů patří mezi nejdůležitější části rozpočtové soustavy v každém státě. Rozsah 

rozpočtové soustavy se odvíjí od politického a územního uspořádání státu, od velikosti veřejného sektoru  

a tradic dané země. Každý veřejný rozpočet se využívá k zajištění funkcí státu, jednotlivých úrovní územní 

správy a potřeb veřejného sektoru. Do soustavy veřejných rozpočtů náleží ústřední rozpočty jako státní 

rozpočet nebo v některých zemích federální rozpočet, rozpočty územní samosprávy, rozpočty veřejných 

podniků. 
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poplatníka, který musí daň zaplatit do rozpočtu. Poplatník je zároveň plátcem daně.
2
 

Příkladem přímých daní je osobní důchodová daň, daň ze zisku firem, daň majetková. 

Nepřímé daně postihují peněžní důchody domácností a firem při nákupu statků a jsou součástí 

ceny. Mezi nepřímé daně patří spotřební daň, daň z přidané hodnoty a obratové daně typu 

prodejní daně (např. v USA). V některých zemích je součástí daňového systému i ekologická 

daň 
3
 (Tománek, 2008). 

Mezi zdroje příjmů státního rozpočtu se zařazují i cla. Jedná se o platbu charakteru 

veřejné jednorázové placené daně, kterou stát vybírá z hodnoty zboží přecházející celní 

hranici státu. Cla mají povahu nepřímé selektivní spotřební daně, uvalované na některé druhy 

zboží, jejichž výši zpravidla stanovuje celní sazebník (Peková, 2008). 

Zvláštní postavení pak v rámci příjmů státního rozpočtu tvoří příspěvky na sociální 

zabezpečení (sociální a zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).  

Nejedná se o typické daně, avšak klasifikace OECD je vzhledem k dalším charakteristikám 

mezi daně zařazuje (Jurečka, Jánošíková, 2009). Podle klasifikace OECD a MMF se daně 

člení na: 

 důchodové daně, daně ze zisku a z kapitálových zisků, 

 dávky na sociální pojištění (ze zákona), 

 daně z objemu mezd nebo daně z pracovní síly u zaměstnavatele, 

 daně z majetku, 

 daně ze zboží a služeb, 

 ostatní daně. 

Druhou skupinu příjmů státního rozpočtu představují nedaňové příjmy, jež mohou mít 

charakter pravidelně se opakujících i neopakujících příjmů. Mezi běžné nedaňové příjmy jsou 

zahrnovány příjmy v podobě uživatelských poplatků za služby, které zabezpečují neziskové 

organizace zřízené státem. Uživatelské poplatky však zpravidla plynou provozovateli veřejné 

služby a v příjmech státního rozpočtu jsou spíše výjimkou. Dalším zdrojem jsou pak příjmy 

z pronájmu státního majetku, dary, přijaté sankční platby apod. Příjmy z prodeje státního 

majetku, příjmy z finančního investování aj. náleží mezi tzv. kapitálové příjmy. Stát taktéž 

využívá vedle nenávratných finančních prostředků i návratné zdroje v podobě příjmů z emisí 

státních dluhopisů a půjček ze zahraničí nebo jiných článků rozpočtové soustavy (Peková, 

2008). 

                                                           
2
 Výjimkou je odvádění daně ze mzdy zaměstnavatelem nebo kdy daň za poplatníka odvádí do rozpočtu tzv. 

zdroj příjmů (např. banka či spořitelna) 
3
 Ekologické daně zahrnují daň ze zemního plynu, daň z elektřiny, daň z pevných paliv aj. 
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Výdaje ze státního rozpočtu souvisejí s funkcemi fiskální politiky a směřují na nákup 

veřejných statků. Jde o oblasti školství, zdravotnictví, výzkumu, kultury, životního prostředí, 

obrany atd. Největší skupinu výdajů tvoří výdaje na sociální zabezpečení. Většina těchto 

výdajů má povahu mandatorních výdajů, vyplývajících ze zákonů v oblasti důchodového 

pojištění, nemocenského pojištění a dalších sociálních dávek. Dále to mohou být platby na 

úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů, transfery 

územním celkům, kapitálové výdaje v podobě nakoupených akcií a majetkových podílů, 

investiční transfery, investiční nákupy a související výdaje (Hamerníková a Maaytová, 2007). 

Ve většině vyspělých zemí klesá postupně podíl alokačních výdajů na celkových 

výdajích státního rozpočtu, neboť dochází stále více k decentralizaci financování alokačních 

potřeb na orgány místní správy. Pokles podílu alokačních výdajů snižuje prostor pro jejich 

využití ke stabilizaci ekonomiky. Naopak stoupá podíl redistribučních výdajů, zejména 

mandatorních transferových plateb obyvatelstvu. Ve státech, kde výdaje na sociální 

zabezpečení tvoří součást státního rozpočtu, dosáhly tyto výdaje v posledních desetiletích 

výrazného nárůstu, a to obzvláště u výdajů na starobní důchody. Tato skupina výdajů se 

zvyšuje i v zemích, kde výdaje na sociální zabezpečení jsou financovány prostřednictvím 

parafiskálního fondu sociálního zabezpečení. (např. svěřenecký fond sociálního zabezpečení 

v USA). S rostoucí velikostí státního dluhu se rovněž zvyšují výdaje na dluhovou službu 

(Peková, 2008). 

2.4 Deficit státního rozpočtu 

Z pohledu státního rozpočtu jako bilance příjmů a výdajů je podstatné, jak se tato 

bilance vyvíjí během roku, její výsledek za celé rozpočtové období a způsob, jakým se 

vyrovnává výsledná rozpočtová bilance. V této souvislosti může dojít ke vzniku rozpočtového 

salda, ať už v podobě přebytku nebo schodku, které způsobuje krátkodobou rozpočtovou 

nerovnováhu. Pro hodnocení salda státního rozpočtu je důležité analyzovat příčiny, jež saldo 

způsobily (Tománek, 2008). 

Státní rozpočet se považuje za vyrovnaný, jsou-li jeho příjmy rovny výdajům. 

V opačném případě jde o nevyrovnaný státní rozpočet, kdy se příjmy státního rozpočtu liší 

svou výší od výdajů státního rozpočtu. Podle této nevyrovnanosti se rozlišuje státní rozpočet 

přebytkový nebo deficitní. Přebytkový státní rozpočet vzniká, pokud příjmy jsou vyšší než 

výdaje. Z přebytku státního rozpočtu lze vytvářet rezervy, použít ho ke splacení dosavadních 

dluhů. Schodkový (deficitní) státní rozpočet nastává, pokud příjmy jsou nižší než výdaje.  

V posledních desetiletích se řada států potýká s deficitním hospodařením, a to nejen na úrovni 
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státu, ale i na úrovni územních článků. V mnoha zemích se státní rozpočet podílel na úhradě 

dluhů územní samosprávy. I přes rozhodující vliv salda státního rozpočtu nelze opomenout 

salda rozpočtů nižších vládních úrovní a územní samosprávy. Vyčleňují-li se v rozpočtové 

soustavě i mimorozpočtové fondy (např. fondy zdravotního a sociálního pojištění), je třeba 

vzít v potaz i hospodaření těchto fondů (Peková, 2008). 

Rozpočtový deficit podle Dvořáka (2008) je z časového hlediska poměrně mladým 

problémem na rozdíl od veřejného dluhu. Objevuje se až v 19. století, zpočátku jako 

mimořádný jev doprovázející války, období výrazných hospodářských poklesů. Teprve od 

poloviny 70. let minulého století se stává významným problematickým znakem veřejných 

financí. Podle statistických údajů OECD (2011) mělo v roce 2006 rozpočtový deficit  

15 členských zemí, v roce 2011 již 26 zemí. Norsko by se dalo označit za jednu ze zemí, která 

dlouhodobě vykazuje přebytky financí státního rozpočtu. V roce 2011 dosahoval tento 

přebytek 12,5 % HDP. Oproti tomu státy jako Řecko, Irsko nebo Spojené státy americké se 

potýkají se silným deficitním hospodařením. V roce 2011 činil schodek federálního rozpočtu 

Spojených států amerických 10 % hrubého domácího produktu dle OECD. 

2.4.1 Cyklický a strukturální deficit státního rozpočtu 

Podle Klikové a Kotlána (2006) se deficit státního rozpočtu skládá z cyklické  

a strukturální složky. Cyklický (pasivní) deficit odráží vliv ekonomického cyklu na příjmy  

a výdaje rozpočtu. Vzniká jako důsledek cyklického vývoje reálného produktu v období 

recese. Vznik cyklických deficitů úzce souvisí s působením vestavěných stabilizátorů. Jedná 

se o neplánovaný deficit, který je výsledkem působení vnějších vlivů, které vláda nemůže 

ovlivnit a které působí nezávisle na státu. Podle Pekové (2008) lze mezi základní vnější 

faktory zahrnout: 

 kolísání tempa ekonomického růstu,  

 dluhová služba - splacení úroků z dluhů, 

 nabídkové šoky - růst cen základní komodit, 

 mimořádné události – přírodní katastrofy, války aj. 

Strukturální (aktivní) deficit je důsledkem špatně nastavených záměrných opatření 

diskrečních opatření, které směřují ke stimulaci agregátní poptávky a výstupu. Vzniká tedy 

zvýšením veřejných výdajů nebo snížením daní. Mezi konkrétní důvody jeho vzniku podle 

Klikové a Kotlána (2006) se především zahrnuje: 

 expanzivní fiskální politika, 

 vládní populismus (růst výdajů nebo snižování daní před volbami), 



14 
 

 snaha o rozložení daňové zátěže na více generací, 

 snaha rozložit důsledky výdajového šoku na delší časové období.  

Skutečný rozpočtový deficit pak představuje součet cyklického a strukturálního 

deficitu. Významnou roli hraje také posuzování deficitu z časového hlediska. V této 

souvislosti se rozlišuje deficit krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Krátkodobý deficit je 

označován jako výsledek krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji státního 

rozpočtu. Jde tedy o normální jev během rozpočtového období v důsledku způsobu výběru 

daní, sezónních a jiných vlivů působící na vývoj výdajů v průběhu rozpočtového období. 

Pokud je deficit státního rozpočtu využíván krátkodobě v situaci hospodářské deprese, 

nezaměstnanosti, nevyužitých kapacit, má na dosažení rovnovážného stavu v ekonomice 

pozitivní vliv. Avšak v delším časovém období dochází k tvorbě chronického deficitu (tzn. 

několik let po sobě). Kumulované chronické deficity státního rozpočtu se staly jednou 

z hlavních příčin veřejného dluhu (Peková, 2008). 

2.4.2 Teoretické přístupy k deficitu státního rozpočtu 

Klasická politická ekonomie prosazovala vyrovnaný rozpočet. Jde o etapu tzv. 

„zlatého pravidla“ každoročně vyrovnaného rozpočtu. Klasická ekonomie od svého vzniku až 

do 30. let 20. století odmítala deficitní hospodaření státu. Státní rozpočet mohl být schodkový 

pouze výjimečně např. v obdobích válek (Peková, 2008). 

Zásadní změnu přinesla až Velká hospodářská krize, kdy docházelo k prosazování 

stabilizační hospodářské politiky, která se řídila pravidlem cyklicky vyrovnaného rozpočtu. 

Významnou roli ve  změně pojetí salda státního rozpočtu sehrál J. M. Keynes. Ten tvrdil, že 

příčinou pomalého ekonomického růstu a krize je nedostatečná stimulace agregátní poptávky, 

která neumožňuje využít dosažitelný potenciál ekonomiky. V této souvislosti keynesiánská 

teorie připouštěla možnost dočasného deficitního hospodaření státu, zejména růstem výdajů 

nebo snížením příjmů státního rozpočtu v období recese, a tím stimulovat hospodářský růst. 

Cyklicky vyrovnaný rozpočet byl v rámci hospodářského cyklu nástrojem stabilizace 

ekonomiky i v dalších desetiletích. Etapa cyklicky vyrovnaného rozpočtu s určitými výkyvy 

(období Druhé světové války) trvala až do 70. let 20. století (Peková, 2008). 

Začátkem 70. let došlo ke stagflaci. 
4
 Objevily se nové teorie a reakce na chronicky 

deficitní rozpočty. Keynesiánský model se stal předmětem kritiky monetaristů a byl odmítán 

neoklasiky. Monetaristé se zasazovali, aby podstatně došlo k redukci zásahů státu do 

ekonomiky, neboť působí proti hospodářskému růstu a snižování nezaměstnanosti. Rostoucí 

                                                           
4
 Zpomalení až zastavení ekonomického růstu spojeného s relativně vysokou inflací a růstem nezaměstnanosti. 
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inflace začala být považována za hlavní příčinu růstu nezaměstnanosti v důsledku poklesu 

hospodářské aktivity. Inflace snižuje sklon k investicím, tlumí hospodářský růst, a tím dochází 

k růstu nezaměstnanosti. Expanzivní politika státu posiluje inflační tendence, a proto podle 

monetaristů bylo nutné minimalizovat schodky státního rozpočtu a usilovat o vyrovnané 

hospodaření státu (Peková, 2008). 

Neoklasikové spojili výdaje státního rozpočtu, daňovou politiku a dluh a zaměřili se 

na jejich účinky, na chování firem a domácností. Jde o teorii permanentního důchodu (tzn. 

průměrný příjem za období několika let), která je postavena na tom, že ekonomické subjekty 

mění úroveň spotřeby v závislosti na permanentním důchodu a působením změny daní, nikoli 

na disponibilním důchodu. David Ricardo na počátku 19. století vyjádřil myšlenku, že deficit 

způsobený snížením daní nemusí mít žádný pozitivní účinek na agregátní poptávku. 

Financování státního dluhu vydáváním obligací je pouze odkladem zdanění. Státní obligace 

neznamenají čisté bohatství, neboť tyto obligace budou muset být spláceny zvýšením daní. 

Obhajoba dluhového financování deficitu prostřednictvím emise státních obligací je založena 

na tom, že dluh bude vyrovnán zvýšením soukromých úspor ve výši deficitu. Avšak pokud je 

růst veřejných výdajů trvalý, je potřeba zvýšit daně. Platnost této hypotézy nebyla 

v empirickém ověření potvrzena. Od počátku 80. let 20. století se podle Pekové (2008) v řadě 

zemí uskutečňuje politika: 

 omezování státních výdajů, 

 privatizování neefektivních, většinou dotovaných státních podniků, 

 omezení, případně odstranění rozpočtových schodků, 

 zastavení expanzivní fiskální politiky, 

 masové podpory soukromých investic, zejména snížením daní podnikatelům, 

 upevnění důvěry ve stabilitu právního prostředí a dodržování všeobecně platných 

tržních pravidel. 

2.4.3 Financování deficitu státního rozpočtu 

Pokud utratí vláda více peněžních prostředků, než kolik činí její příjmy a dojde ke 

vzniku deficitu státního rozpočtu, musí chybějící prostředky získat. Mezi nejrozšířenější 

způsoby financování deficitu státního rozpočtu lze zařadit dluhové a daňové financování 

deficitu státního rozpočtu (Jurečka a Jánošíková, 2009). 

Ve většině zemí je deficit státního rozpočtu kryt emisí státních dluhopisů. Jde  

o dluhové financování deficitu, které se projeví nárůstem veřejného dluhu. Vláda si na pokrytí 

deficitu vypůjčuje na finančním trhu, tím že rozprodává státní dluhopisy komerčním bankám, 
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podnikům nebo obyvatelstvu. Na finančním trhu se soustřeďují peněžní prostředky, jak 

z vnitřní (domácí) ekonomiky, tak ze zahraničí. Uvedená metoda patří mezi nejrozšířenější. 

Státní cenné papíry se z hlediska délky splatnosti rozlišují ve třech formách. Státní 

pokladniční poukázky představují krátkodobé státní cenné papíry vydávané se splatností 

maximálně do jednoho roku. Střednědobé státní cenné papíry jsou vydávány se splatností do 

deseti let. Tyto cenné papíry kryjí deficit státního rozpočtu zpravidla největším podílem. 

Dlouhodobé státní cenné papíry jsou emitovány se splatností nad deset let. Státní dluhopisy 

představují finanční investice zejména pro soukromé subjekty. Na rozdíl od jiných cenných 

papírů jsou v podstatě bezrizikové s poměrně stabilním výnosem, přestože úrokový výnos je 

nižší než u jiných druhů cenných papírů. Přesto v mnoha zemích je nominální hodnota 

státních cenných papírů natolik velká, že většina domácností nedisponuje dostatkem 

finančních prostředků na nákup těchto cenných papírů. Na úrocích tak profitují především 

bohatí investoři (Peková, 2008). 

Dalším způsobem financování deficitu státního rozpočtu je monetizace deficitu, která 

zahrnuje peněžní metodu financování založenou na prodeji vládních dluhopisů centrální 

bance. Tímto sice nevzniká úroková zátěž jako při dluhovém krytí deficitu, ale pro svůj 

potenciální inflační vliv je nejméně vhodnou variantou. Podle Pekové (2008) vedl chronický 

deficit státních rozpočtů, a tím i velký objem přímých půjček centrálních bank na financování 

deficitů (s inflačními důsledky) k tomu, že poskytnutí přímého úvěru od centrální banky na 

krytí deficitu státního rozpočtu je ve většině zemí zákonem zakázáno. Peněžní financování 

deficitu je legislativně vyloučeno například u členských států Evropské měnové unie nebo 

České republiky. V právním řádu většiny vyspělých zemí je zdůrazněna nezávislost centrální 

banky na vládě a plnění jejího hlavního cíle, kterým je stabilita cenové hladiny. Platí zákaz 

přímo financovat rozpočtové schodky a rovněž jsou zakázány jakékoli formy mezivládní 

pomoci. Centrální banka může nakupovat státní dluhopisy pouze na sekundárním trhu 

(Dvořák, 2008). 

Vzniklý deficit rozpočtu lze financovat i dodatečným zvýšením příjmů státního 

rozpočtu v podobě zvýšení daní. Toto řešení je možné v delším časovém horizontu, neboť 

dosáhnout změn v daňových zákonech nebývá jednoduché a je předmětem dlouhodobých 

diskuzí v Parlamentu. Politici na tuto metodu neradi sahají, jelikož snižuje šanci na jejich 

znovuzvolení. Navíc zvýšení daní demotivuje ekonomické subjekty. Vláda může snížit deficit 

státního rozpočtu i omezením výdajů státu. Snížení těchto výdajů však obvykle vede  

k poklesu životní úrovně obyvatel v zemi, případně pozastavení ekonomického růstu. 

Nestandardní a především mimořádnou metodu tvoří prodej aktiv státu. Tento způsob 
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uzavírání mezery mezi příjmy a výdaji vlády se uplatňuje v tranzitivních ekonomikách. Jde  

o řešení, kdy se mimořádné příjmy z privatizace státního majetku používají k financování 

fiskálních potřeb státu (Jurečka a Jánošíková, 2009). 

2.5 Veřejný dluh 

Veřejný dluh vyjadřuje souhrn závazků státu, článků územní správy, veřejnoprávních 

institucí zřízené státem nebo územní samosprávou a veřejných podniků. Taktéž veřejný dluh 

je označován jako souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů, a to jak domácích 

subjektů (vnitřní dluh), tak zahraničních subjektů (vnější zahraniční dluh), vůči výše 

zmíněným subjektům. Zahraniční dluh země tvoří jak zahraniční zadlužení vlády a veřejného 

sektoru, tak i zahraniční zadlužení firem. U zahraničního dluhu vlády se jedná především  

o půjčky od mezinárodních institucí a vládní cenné papíry v držení zahraničních subjektů. 

Zahraniční dluhy firem představují závazky, které si firmy vzaly prostřednictvím půjček od 

zahraničních bank. Veřejný dluh je výrazem dlouhodobé fiskální nerovnováhy a jako takový 

souvisí s deficitem veřejných rozpočtů zejména státního rozpočtu. V souvislosti s veřejným 

dluhem nelze opomenout státní dluh, který je součástí dluhu veřejného. Státní dluh, 

v evropském kontextu vládní dluh, zahrnuje sumu nesplacených půjček, které si stát (vláda) 

vypůjčil na krytí deficitů svých rozpočtů a nesplacených úroků z těchto půjček (Jurečka  

a Jánošíková, 2009).  

Podle Pekové (2008) se veřejný dluh člení na hrubý veřejný dluh a čistý veřejný dluh. 

Hrubý veřejný dluh tvoří celkový objem závazků státu, územní samosprávy, veřejnoprávních 

institucí bez ohledu na výši pohledávek. Čistý veřejný dluh vyjadřuje hrubý dluh, snížený  

o výši jeho pohledávek. U veřejného dluhu se standardně vykazuje hrubý dluh. Ukazatel 

hrubého veřejného dluhu slouží pro mezinárodní srovnávání, případně pro stanovení  

a hodnocení kritéria podílu dluhu na HDP. Totéž platí u ukazatele hrubého státního dluhu. 

Veřejný dluh je historicky mnohem starší než rozpočtový deficit. Stát si půjčoval od 

občanů již v antice. V těchto dobách bylo příznivější, když si stát vypůjčil finanční prostředky 

od občanů, než aby financoval veřejné výdaje nedobrovolným placením daní. V roce 1694 

byla založena Bank of England, která již tehdy zapůjčila svůj upsaný akciový kapitál ve výši 

více než milion liber anglické vládě. Veřejné zadlužení existuje ve Velké Británii déle než 

300 let. V historickém vývoji však došlo k zásadní změně, neboť zpočátku šlo výhradně  

o dluhy spojené s existencí válečných konfliktů či ekonomických recesí. Novým znakem 

poválečného makroekonomického vývoje ve 20. století byla situace, kdy veřejný dluh 

v mnoha zemích rostl i v mírových obdobích konjunktury. Spojené státy americké se staly 
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ukázkovým příkladem dynamického růstu veřejného zadlužení. V roce 1982 za vlády 

prezidenta Ronalda Reagana dosáhl americký dluh částky 1 bilion dolarů. Druhý a třetí bilion 

vznikl v průběhu osmi let jeho prezidentské funkce (Dvořák, 2008). 

2.5.1 Příčiny a důsledky veřejného dluhu 

Příčiny vzniku a růstu veřejného dluhu mohou být rozpočtové a mimorozpočtové.  

U rozpočtových příčin se jedná o deficity veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů na 

úrovni státu a územní samosprávy. V některých případech deficit veřejného rozpočtu 

automaticky nevede k veřejnému dluhu, je-li deficit uhrazen např. z minulých rezerv, 

z výnosů z prodeje majetku a dalších. Za mimořádnou příčinu vzniku veřejného dluhu lze 

považovat záruky státu za dluhy druhých subjektů, kdy stát převezme závazky jiných 

subjektů. V České republice to bylo například v souvislosti s rozdělením federace v 90 letech 

minulého století (Peková, 2008). 

Podle Dvořáka (2008) se při hodnocení důsledků veřejného dluhu z hlediska veřejných 

financí odlišují účinky rozpočtové a fiskální. U rozpočtově negativního důsledku veřejného 

dluhu je podstatné, že vztah mezi rozpočtovým deficitem a veřejným dluhem není pouze 

jednosměrný. Rozpočtový schodek sice výrazně přispívá k nárůstu veřejného dluhu, na 

druhou stranu veřejný dluh komplikuje rozpočtovou situaci. Tím, že úroky z veřejného dluhu 

jsou součástí rozpočtových výdajů, dochází ke zpětnému propojení rozpočtového deficitu  

a veřejného dluhu. Navíc mezi rozpočtovým deficitem a veřejným dluhem existuje přímá 

závislost. Čím vyšší je rozpočtový deficit, tím vyšší je veřejný dluh včetně úroků z něho 

placených. Úroky z veřejného dluhu jsou rozpočtovým břemenem, které vyvolává stále větší 

tlaky na výdajové straně rozpočtu a urychluje vznik dalšího dluhu.  

Tím, že úroky z veřejného dluhu zvyšují veřejné výdaje, zužuje růst veřejného dluhu 

prostor pro působení stabilizační fiskální politiky. Podíl strukturální složky celkového deficitu 

klesá a zároveň se zvyšuje podíl cyklické složky. Cyklická složka celkového deficitu je 

závislá na působení vnějších faktorů, mezi nimiž roste váha úroků z veřejného dluhu. Tento 

negativní vývoj ztěžuje situaci vlády v recesi, která vyžaduje přijetí fiskálních expanzivních 

opatření. Snížení daní popřípadě zvýšení výdajů stimuluje ekonomický růst, ale současně 

zvýší rozpočtový deficit. Z tohoto pohledu lze označit veřejný dluh za automatický 

rozpočtový destabilizátor (Dvořák, 2008). 
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2.6 Shrnutí 

Fiskální politika je záměrnou činností státu, kdy vláda využívá stabilizační funkci 

státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomickými 

subjekty s cílem stabilizovat makroekonomický vývoj. Státní rozpočet jako takový 

představuje centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán ústředními 

orgány státní správy. Tento rozpočet plní funkci alokační, redistribuční a stabilizační, přičemž 

na úrovni státu se využívají především nástroje redistribuce a stabilizace.  

Státní rozpočet obsahuje odhadované příjmy a výdaje v příslušném fiskálním roce. 

Mezi zdroje příjmů státního rozpočtu patří daňové příjmy, které mají největší podíl na 

celkových příjmech rozpočtu. Výdaje ze státního rozpočtu souvisejí s funkcemi fiskální 

politiky a směřují na nákup veřejných statků. Většina výdajů ze státního rozpočtu má povahu 

mandatorních výdajů vyplývajících ze zákonů v oblasti důchodového, nemocenského 

pojištění a dalších sociálních dávek.  

Z pohledu státního rozpočtu jako bilance příjmů a výdajů je podstatné, jak se tato 

bilance vyvíjí během roku, její výsledek za celé rozpočtové období a způsob, jakým se 

vyrovnává výsledná rozpočtová bilance. V této souvislosti může dojít ke vzniku rozpočtového 

salda, ať už v podobě přebytku nebo schodku, které způsobuje krátkodobou rozpočtovou 

nerovnováhu. Podle této nevyrovnanosti se rozlišuje státní rozpočet přebytkový nebo 

deficitní. V posledních desetiletích se řada států potýká s deficitním hospodařením, a to nejen 

na úrovni státu, ale i na úrovni územních článků. V mnoha zemích se státní rozpočet podílel 

na úhradě dluhů územní samosprávy. Podle statistických údajů OECD v roce 2006 mělo 

rozpočtový deficit 15 členských zemí, v roce 2011 již 26 zemí. 

Ve většině zemí je deficit státního rozpočtu kryt emisí státních dluhopisů. Jde  

o dluhové financování deficitu, které se projeví nárůstem veřejného dluhu. Dalším způsobem 

krytí deficitu státního rozpočtu je monetizace deficitu, která zahrnuje peněžní metodu 

financování založenou na prodeji vládních dluhopisů centrální bance. Avšak peněžní 

financování deficitu je legislativně vyloučeno například u členských států Evropské měnové 

unie nebo České republiky. Vzniklý deficit rozpočtu lze financovat i zvýšením daní nebo 

omezením výdajů státu.  

Veřejný dluh je výrazem dlouhodobé fiskální nerovnováhy, a jako takový souvisí 

s deficitem veřejných rozpočtů zejména státního rozpočtu. Veřejný dluh vyjadřuje souhrn 

závazků státu, článků územní správy, veřejnoprávních institucí zřízené státem nebo územní 

samosprávou a veřejných podniků. Taktéž je označován jako souhrn pohledávek ostatních 
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ekonomických subjektů, a to jak domácích subjektů (vnitřní dluh), tak zahraničních subjektů 

(vnější zahraniční dluh), vůči výše zmíněným subjektům.  

Při hodnocení důsledků veřejného dluhu se v rámci veřejných financí odlišují účinky 

rozpočtové a fiskální. S rostoucím objemem dluhu dochází k omezování prostoru pro vládní 

fiskální politiku, neboť vyšší úroky placené z dluhu zvyšují veřejné výdaje, a tím dochází 

k omezení prostoru pro vládní zásahy. Dalším důsledkem veřejného dluhu je, že úroky z něj 

placené jsou rozpočtovým břemenem, které vyvolává stále větší tlaky na výdajové straně 

rozpočtu a urychluje vznik dalšího dluhu. Veřejný dluh je závažným problémem, se kterým se 

potýkají země vyspělé i rozvojové. Spojené státy americké se staly ukázkovým příkladem 

dynamického růstu veřejného zadlužení v posledních několika letech. 
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3 Fiskální politika v USA 

Ekonomika Spojených států je založena na zásadách volného trhu. Přesto řadu 

důležitých opatření provádí vláda, a ovlivňuje tak ekonomické dění. Stát zasahuje do těch 

oblastí, kde tržní mechanismus selhává, respektive je neefektivní především v oblasti sociální 

spotřeby. Jedná se o smíšenou ekonomiku, kde probíhají interakce mezi veřejným  

a soukromým sektorem. Vláda a jednotlivé státy nakupují potřebné statky a služby převážně 

ze soukromého sektoru. Americké firmy jsou daleko flexibilnější, pokud jde o investování 

kapitálu, propouštění nadbytečných pracovníků nebo vývoj nových produktů než jejich 

protějšky v západní Evropě nebo Japonsku. Ve Spojených státech sídlí celá řada významných 

společností jako Johnson & Johnson, Apple, General Motors a stovky dalších. Podle 

každoročního žebříčku vydávaného časopisem Fortune, byly třemi největšími americkými 

společnostmi v roce 2011 Walmart, ExxonMobil a Chevron (EconomyWatch, 2010). 

Spojené státy americké jsou největší národní ekonomikou na světě. Podle údajů 

Mezinárodního měnového fondu dosahoval nominální hrubý domácí produkt v roce 2011 

15,1 bilionu dolarů. Hrubý domácí produkt na obyvatele v běžných cenách činil v témže roce 

48,4 tisíc dolarů. V jednotlivých sektorech národního hospodářství se na tvorbě hrubého 

domácího produktu v roce 2011 nejvíce podílel sektor služeb ve výši 76,7 %. Sektor průmyslu 

tvořil 22,1 % a agrární sektor 1,2 % podílu na HDP. Zemědělská produkce je zaměřena na 

pěstování pšenice, kukuřice, zeleniny, ovoce, bavlny a chov dobytka. Hlavními odvětvími 

průmyslového sektoru jsou petrochemický, automobilový, ocelářský, těžební, obranný 

průmysl a potravinářský průmysl. Sektor služeb je tvořen vlivnými a světovými finančními 

institucemi, akciovými a komoditními burzami jako NASDAQ, AMEX, NYSE (The World 

Factbook). 

Spojené státy se potýkají s poměrně vysokou mírou nezaměstnaností. K výraznému 

nárůstu došlo během hospodářské recese, kdy se na konci roku 2009 míra nezaměstnanosti 

pohybovala kolem 9,9 %. Podle některých analytiků je nepravděpodobné, že by míra 

nezaměstnanosti poklesla na úroveň před finanční krizí, kdy v roce 2007 dosahovala 4,6 %. 

Přesto se postupné zlepšení očekává od roku 2011 do roku 2015. V roce 2015 je míra 

nezaměstnanosti předpokládaná ve výši 6,8% (EconomyWatch, 2010). 

Z pohledu zahraničního obchodu Spojené státy zaujímají 1. místo v importu zboží  

a služeb a 3. místo v exportu po Číně a Německu. USA dlouhodobě vykazují deficit obchodní 

bilance, který vzniká neustálým nárůstem importu zboží, služeb a především nerostných 

surovin (The World Factbook). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walmart
http://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron
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3.1 Nositelé fiskální politiky v USA 

Spojené státy americké jsou federativní republikou, která se skládá z 50. států 

a federálního území District of Columbia s hlavním městem Washington. Podle Ústavy 

Spojených států je státní moc rozdělena do tří složek. Moc zákonodárnou reprezentuje 

Kongres Spojených států prostřednictvím Sněmovny reprezentantů a Senátu. Sněmovna 

reprezentantů je složena ze 435 členů. Poslanci jsou do sněmovny voleni přímo ve dvouletých 

intervalech. Zastoupení jednotlivých států se v dolní komoře parlamentu odvíjí od počtu 

obyvatel daného státu. Zástupci horní komory jsou voleni na šestileté funkční období, přičemž 

každé dva roky se 1/3 senátorů obmění. Senát se skládá ze 100 senátorů, kteří jsou rovněž 

jako poslanci voleni přímo, tedy lidem. Většina úkolů Kongresu je soustředěna do výborů  

a podvýborů. Kongres disponuje legislativní pravomocí, schvaluje federální zákony, federální 

rozpočet, mezinárodní smlouvy, vyhlašuje války, provádí kontrolu nositelů výkonné moci  

a zajišťuje další činnosti, stanovené v Ústavě Spojených států (Fojtíková, 2006). 

Moc výkonná tvoří druhou složku moci, pod níž spadá prezident USA, viceprezident, 

Výkonný úřad prezidenta, kabinet, jednotlivá ministerstva a agentury. Ústava z roku 1787 

ustanovila federální vládu USA jako nezávislý systém institucí, které se dělí o státní 

pravomoci. Prezident Spojených států je vrchním velitelem ozbrojených sil a jediným ústavou 

daným držitelem výkonné moci. Jmenuje členy vlády, federálních agentur a dalších institucí. 

Je volen na čtyřleté funkční období s možností znovuzvolení na dvě za sebou jdoucí období. 

Prezidentem USA se může stát pouze občan starší 35 let, který se zde narodil a nejméně 14 let 

žil (Fojtíková, 2006).  

Důležitou funkci v rámci exekutivy zastává rovněž Ministerstvo financí Spojených 

států, které vystupuje jako správce ekonomických a finančních systémů. Jako výkonná 

agentura zajišťuje finanční bezpečnost a podporuje hospodářskou prosperitu. Je zcela 

oddělenou jednotkou od Federálního rezervního systému, který plní funkce v oblasti měnové 

politiky a působí nezávisle na federální vládě. Ministerstvo financí spolupracuje s dalšími 

federálními agenturami, zahraničními vládami a mezinárodními finančními institucemi 

v otázkách globálního hospodářského růstu, životní úrovně. Mezi jeho základní funkce patří 

správa federálních financí, veřejného dluhu veřejných účtů, sběr daní a cel. Taktéž provádí 

poradenství v oblasti domácí a mezinárodní finanční, měnové, hospodářské a daňové politiky. 

Dohlíží na činnost národních bank a jejich hospodaření, prosazuje federální finance a daňové 

zákony. Zveřejňuje výroční zprávy o své činnosti (U. S. Department of Finance). 



23 
 

Třetí složku představuje moc soudní zahrnující Nejvyšší soud a soudy nižší instance. 

Nejvyšší soud byl vytvořen Ústavou Spojených států. Soudy zajišťují ochranu právních 

norem, kontrolují jejich dodržování, rozhodují o vině a trestu a provádějí další úkoly. 

Na vytváření fiskální politiky, tj. sestavování federálního rozpočtu se podílí zástupci 

moci výkonné i zákonodárné. Prezident za pomoci Úřadu pro řízení a rozpočet připravuje 

navrhovaný rozpočet. Návrh prezidentova rozpočtu obsahuje detailní náčrt vládní politiky  

a financování priorit. Následují konzultace s dalšími orgány jako je Ministerstvo financí USA, 

Rada ekonomických poradců, přičemž se posuzují dopady navrhovaného rozpočtu na 

daňovou a stabilizační politiku. Rozpočtové diskuse zahrnují i požadavky jednotlivých 

ministerstev federální vlády, které jsou uváděny do souladu s představami prezidenta. Tento 

rozpočet se vztahuje k nadcházejícímu fiskálnímu roku, který začíná vždy 1. října a končí  

30. září následujícího roku. Proces sestavování rozpočtu se řídí dvěma stěžejními 

rozpočtovými zákony - The Budget and Accounting Act z roku 1921 a Congressional Budget 

and Impoundment Control Act z roku 1974 (Musgrave, 1994). 

Navrhovaný rozpočet předkládá prezident Kongresu respektive kongresovému výboru 

pro rozpočet. Tento výbor společně s příslušnými výbory Sněmovny reprezentantů a Senátu 

odpovídá za průběh kongresového rozpočtového procesu. Výbory Sněmovny reprezentantů  

a Senátu předloží vlastní podobu usnesení o rozpočtu své komoře do 15. dubna. Samotné 

usnesení má stanovit členění rozpočtu do hlavních funkčních kategorií a určit celkovou 

úroveň výdajů včetně požadovaných příjmů pro následující fiskální rok. Legislativní proces 

přípravy rezolucí včetně konference musí být ukončen do 15. května. Konference slouží 

k odstranění a objasnění rozdílů mezi oběma rezolucemi. Posléze dochází k jednání Kongresu 

o rozpočtovém zákonu. Před počátkem nového fiskálního roku Kongres schvaluje druhou 

společnou rezoluci o rozpočtu, ve které svá původní rozhodnutí potvrzuje anebo reviduje. 

Pokud Kongres schválí návrh zákona bez pozměnění, putuje prezidentovi Spojených států, 

který tento návrh může podepsat nebo uplatnit právo veta. V opačném případě se návrh 

zákona vrací zpět do Kongresu, který může přehlasovat prezidenta dvoutřetinovou většinou 

hlasů členů obou komor parlamentu (Musgrave, 1994). 
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3.2 Nástroje fiskální politiky v USA 

V rámci federativního uspořádání Spojených států existují tři hlavní úrovně 

rozpočtové soustavy, podle kterých příslušné orgány provádějí fiskální politiku. Tuto úlohu 

uskutečňují prostřednictvím svých rozpočtů. Na federální úrovni je nástrojem fiskální politiky 

federální rozpočet, který spravuje federální vláda. Federální rozpočet je z hlediska objemu 

finančních prostředků největší a zároveň nejvýznamnější. Státní úroveň tvoří rozpočty 

jednotlivých států, přičemž každý stát hospodaří se svým vlastním rozpočtem a vykonává 

fiskální pravomoci relativně nezávisle na federální vládě. Do místní úrovně se zahrnují 

rozpočty místních vlád. Každý stát se dělí o své fiskální úlohy s místními vládami různého 

typu, které fungují ve městech, okresech, městských obvodech, školních a jiných okrscích.  

Na rozdíl od státních rozpočtů jsou místní rozpočty do značné míry závislé právě na 

rozhodnutí států (Musgrave, 1994). 

V minulosti byl fiskální systém ve Spojených státech navržen do té míry, aby 

ochraňoval především postavení jednotlivých států. Federální vláda měla výrazně omezené 

fiskální pravomoci. Desátý dodatek k Ústavě Spojených států prohlašuje, že veškeré 

pravomoci dané Ústavou, které nejsou výhradně přiděleny federální vládě nebo nejsou 

vyloučeny z působnosti států, jsou vyhrazeny státům nebo lidem. Přesto během posledních 

desítek let federální vláda učinila řadu aktivit, které původně náležely do kompetencí 

jednotlivých států. Jedním z mechanismů, které federální vláda používá k prosazení svých 

fiskálních priorit vůči státům a místním vládám, jsou dotace z federálního rozpočtu. Přidělené 

dotace často zahrnují různé požadavky a regule, které se vztahují k nakládání s prostředky, 

a tak dochází k omezení politické flexibility jednotlivých států. Z tohoto hlediska lze 

považovat Medicaid za jeden z nejsložitějších dotačních programů, který je financován ze 

státních zdrojů i z federálního rozpočtu (Edwards, 2004). 

Federální dotace se poskytují rozpočtům nižších vládních úrovní zejména na oblast 

vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, bydlení a komunitních služeb. Statistické údaje rovněž 

dokládají permanentní růst federálních dotací, které putují do státních a místních rozpočtů. 

V roce 1990 směřovalo z federálního rozpočtu 135,3 mld. dolarů nižším vládním úrovním, 

což představovalo 2,4 % hrubého domácího produktu. Od roku 1990 do roku 2000 se objem 

přidělených prostředků zvýšil o 150,5 miliard dolarů. K růstu poskytnutých dotací docházelo  

i v následujících letech. V roce 2010 činila celková suma 608,4 miliard dolarů (U. S. Census 

Bureau, 2012). 
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3.2.1 Příjmová stránka federálního rozpočtu 

Hlavním zdrojem příjmů federálního rozpočtu jsou daňové příjmy. 
5
 Ve Spojených 

státech je daňový systém založený na tradičním rozdělení v podobě přímých a nepřímých 

daní. Mezi federální daně patří: daň z individuálních příjmů generující největší příjem 

federálního rozpočtu, daň na sociální zabezpečení, daň z příjmů firem, akcízy, cla a další 

druhy daní (Tax Policy Center, 2011). 

V roce 1913 byl přijat Šestnáctý dodatek k ústavě, který umožnil federální vládě 

ukládat daň z příjmů. Federální daň z důchodu se stala hlavní položkou federálních příjmů. 

Přijetím Šestnáctého dodatku došlo k formulaci daňového systému ve Spojených státech.  

Na počátku 20. let 20. století zajišťovaly důchodové daně téměř 60 % federálních příjmů. 

Nepřímé daně v podobě akcíz relativně ztrácely na významu tvorby celkových federálních 

příjmů a cla se stala téměř zanedbatelnou položkou. Daně z příjmů korporací, které náleží 

mezi federální důchodové daně, se ve 20. letech 20. století podílely na celkových příjmech 

federace více než daně z individuálních příjmů. Tento trend trval až do 30. let, kdy v období 

Velké deprese nastaly pokusy o vyrovnaný rozpočet zvýšením sazby akcízů. Koncem 30. let 

došlo k růstu daně ze mzdových prostředků v souvislosti se zavedením systému sociálního 

zabezpečení (Musgrave, 1994). 

S financováním druhé světové války dochází k opětovnému rozmachu důchodových 

daní, především daní z individuálních příjmů. Během 40. let se podíl daně z individuálních 

příjmů zvýšil na 41 % federálních příjmů z původních 17 %. Podíl daně z důchodů korporací 

vzrostl z 20 na 27 %. Postupem času se daň z individuálních příjmů změnila z daně bohatých, 

jež platila malá část příjemců vysokých důchodů, na masovou daň hrazenou takřka všemi 

příjemci důchodů. Počet plátců daně z příjmů stoupl ze 7 milionů v roce 1939 na 50 milionů 

v roce 1945 a pokryl 98 % všech zaměstnaných. V 50. letech se významnou položkou staly 

daně ze mzdových prostředků, které přispěly k poklesu podílu příjmů z ostatních daní. Pouze 

daň z individuálních důchodů zaznamenala další nárůst. Během 60. a 70. let se daně ze 

mzdových prostředků staly druhou nejvýznamnější daní po dani z individuálních příjmů, 

naopak daně z důchodů korporací a akcízů prudce poklesly (Musgrave, 1994). 

Významným mezníkem v redukci daňových příjmů se stala 80. léta 20. století. V roce 

1981 za vlády prezidenta Reagana byl schválen Zákon o ekonomickém oživení a zdanění, 

který přispěl k výraznému poklesu daňových sazeb u důchodových daní, a to o 25 %. V roce 

                                                           
5
 Daně jsou uloženy na všech rozpočtových úrovních, přičemž každá daň se podílí jinou měrou na příjmech 

jednotlivých rozpočtů. Na státní úrovni se jedná zejména o individuální daně z příjmů, daně z prodeje a jiné 

daně. Nejvyšší podíl daňových příjmů na místní úrovni zaujímá daň z majetku. 
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1986 podepsal prezident Reagan Zákon o daňové reformě. Tato reforma je považována za 

nejrozsáhlejší daňovou reformu od počátku 40. let, kdy se důchodová daň stala primárním 

zdrojem příjmů pro financování druhé světové války. Horní sazba daně z individuálních 

příjmů byla snížena z 50 % na 28 %, nejníže od roku 1916 (Zajíček, 2004). 

Počátkem 90. let nastala změna trendu v oblasti daňové politiky. Byly přijaty zákony 

zvyšující daňovou sazbu. Ke snížení daňové zátěže došlo za vlády prezidenta Bushe ml., který 

prosadil v Kongresu sérii zákonů snižující daně. Bylo stanoveno, že v průběhu následujících 

deseti let (2002 – 2011) dojde k celkovému poklesu daní o 1,35 USD. Jednalo se o třetí velké 

snížení daní v poválečném období (Fojtíková, 2006). 

Tab. č. 3.1 Přehled hlavních federálních daňových příjmů od roku 2000 - 2011 (v %) 

Fiskální rok 
Individuální 

daně z příjmů 

Daně z příjmů 

firem 

Daně na soc. 

zabezpečení 
Akcízy Ostatní daně 

2000 49,6 10,2 32,2 3,4 4,5 

2001 49,9 7,6 34,9 3,3 4,3 

2002 46,3 8,0 37,8 3,6 4,3 

2003 44,5 7,4 40,0 3,8 4,3 

2004 43,0 10,1 39,0 3,7 4,2 

2005 43,1 12,9 36,9 3,4 3,8 

2006 43,4 14,7 34,8 3,1 4,0 

2007 45,3 14,4 33,9 2,5 3,9 

2008 45,4 12,1 35,7 2,7 4,2 

2009 43,5 6,6 42,3 3,0 4,7 

2010 41,5 8,9 40,0 3,1 6,5 

2011 47,4 7,9 35,5 3,1 6,1 

Zdroj: Office of Management and Budget, Historical Tables. 

Na rozdíl od jiných států neexistuje ve Spojených státech daň z přidané hodnoty, jejíž 

výnos tvoří podstatnou část příjmů. Daňové zatížení v USA patří mezi jedno z nejnižší ze 

zemí OECD. 
6
 V roce 2011 se individuální daně z příjmů podílely 47,4 % a daně na sociální 

zabezpečení 35,5 % na celkových příjmech rozpočtu. Dohromady tyto daně tvořily 82,9 % 

veškerých federálních příjmů v témže roce. Daně z příjmů firem přispěly 7,9 %. Spotřební 

daně a ostatní daně činily 3,1 % respektive 6,1 % celkových příjmů. Celková suma federální 

příjmů dosahovala 2,303 bilionů dolarů (Office of Management and Budget, 2011). 

 

 

                                                           
6
 V roce 2010 dosáhla celková úroveň daňového zatížení 24,8 % podle OECD. 



27 
 

3.2.2 Výdajová stránka federálního rozpočtu 

Federální rozpočet lze v zásadě rozdělit do tří typů výdajů na diskreční výdaje, 

mandatorní výdaje a čisté úroky z federálního dluhu. Diskreční výdaje jsou stanoveny 

Kongresem prostřednictvím rozpočtových výborů a podvýborů. V průběhu rozpočtového 

procesu se může objem finančních prostředků pro diskreční výdaje zvýšit či snížit. Avšak na 

rozdíl od povinných výdajů musí diskreční výdaje resp. částky rozpočtových položek projít 

každoročním schválením. V posledních letech jsou hlavní diskreční položkou výdaje na 

obranu, které obsahují i programy typu zahraniční vojenské prodeje, mezinárodní 

bezpečnostní pomoc a řadu dalších. Mezi jiné druhy diskrečních výdajů patří vzdělání, 

energetika, zemědělství, zdravotnictví, doprava. Diskreční výdaje se člení do dvou typických 

kategorií. První kategorii tvoří výdaje na obranu a domácí výdaje, druhou pak bezpečnostní 

výdaje a ostatní výdaje. Mezi těmito však existují důležité rozdíly. Výdaje na obranu 

představují pouze ty programy, které jsou zastoupeny v rozpočtové kategorii 050. Jedná se  

o vojenské činnosti Ministerstva obrany, jaderné zbraně související s aktivitami Ministerstva 

energetiky a Národní správy pro jadernou bezpečnost, národní bezpečnostní činnosti několika 

dalších vládních agentur. Domácí výdaje pak zahrnují všechny složky, které nespadají mezi 

výdaje na obranu. Bezpečnostní výdaje jsou širším pásem diskrečních výdajů, které se v rámci 

bezpečnosti vztahují na většinu vojenských výdajů, vnitřní a mezinárodní bezpečnost. Ostatní 

výdaje jsou určeny jednotlivým ministerstvům a dalším vládním agenturám, které nejsou 

klasifikovány jako bezpečnostní výdaje (Congressional Research Service, 2010). 

Klasifikace diskrečních výdajů vždy souvisela s rozdělením mezi výdaji na obranu  

a domácími výdaji. Avšak v loňském roce prezidentova Fiskální komise doporučila používat 

třídění bezpečnostních a ostatních výdajů pro zjednodušení rozpočtových kategorií. Účelem 

bylo rozumné rozdělení priorit s přihlédnutím k hodnocení celého národního bezpečnostního 

aparátu v rámci jedné rozpočtové kategorie. V poslední době začaly používat tuto klasifikaci 

výdajů obě politické strany (Adler a Akabas, 2011). 

Vlády prezidentů George. W. Bushe jun. i Baracka Obamy vytvořily vlastní rozdělení 

bezpečnostních a ostatních výdajů s cílem zdůraznit své rozpočtové priority. Na rozdíl od 

členění diskrečních výdajů na domácí, mezinárodní a výdaje na obranu, které byly součástí 

rozpočtových analýz, žádná standardní metoda dělení bezpečnostních výdajů od ostatních 

nebyla doposud autorizována rozpočtovými orgány. Samotná definice bezpečnostních výdajů 

se u obou prezidentů liší v podstatných ohledech.  
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Obamova vláda dle Congressional Research Service (2010) definuje bezpečnostní výdaje jako 

výdaje na financování těchto oblastí: 

 Ministerstvo obrany – armáda, 

 Ministerstvo Energetiky, 

 mezinárodní záležitosti (zahrnuje Ministerstvo zahraničí a některé další agentury), 

 Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, 

 Ministerstvo pro záležitosti veteránů. 

Bushovo členění bezpečnostních výdajů se skládalo z výdajů na Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo Energetiky, mezinárodní záležitosti a činnosti vztahující se k Ministerstvu 

vnitřní bezpečnosti. Obamova vláda navíc do financování zahrnuje Ministerstvo pro 

záležitosti veteránů a vyřazuje některé agentury Ministerstva spravedlnosti jako například 

Úřad pro federální vyšetřování. Oproti tomu bývalý prezident G. W. Bush jun. přidal 

k tomuto úřadu i další úřady a vyloučil z financování bezpečnostních výdajů Ministerstvo pro 

záležitosti veteránů (Congressional Research Service, 2010). 

Druhým typem výdajů federálního rozpočtu jsou povinné výdaje, vyplývající ze 

zákona. Mandatorní výdaje nabývají významu rovněž v době hospodářského poklesu, kdy 

vládní příjmy klesají a výdaje rostou. Většina těchto výdajů se skládá z povinných programů 

označených jako nárokové. Osoby splňující požadavky stanovené zákonem, mají nárok na 

dávky nebo služby. Tento nárok také vyplývá z platby daní, které jednotlivec odvádí do těchto 

programů v průběhu pracovního života. Největšími položkami jsou výdaje na sociální 

zabezpečení, Medicare a Medicaid 
7
 (Congressional Research Service, 2011). 

Původní zákon o sociálním zabezpečení byl podepsán prezidentem Rooseveltem 

v roce 1935 v důsledku narůstající chudoby starších lidí v období Velké deprese. V současné 

podobě zákon obsahuje několik programů sociální péče a sociálního pojištění. Ve Spojených 

státech se systém sociálního zabezpečení skládá ze dvou hlavních částí: starobní, 

pozůstalostní pojištění (OASI) a invalidní pojištění (DI). Sociální zabezpečení je hlavní 

zdrojem příjmů pro většinu seniorů. V roce 2010 činily dávky OASI téměř 573 miliard 

dolarů, což představuje 80% výdajů na sociální zabezpečení. Přibližně 43 milionů lidí 

obdrželo dávky starobního a sociálního pojištění. Dávky invalidního pojištění se v roce 2010 

rovnaly částce 123 mld. dolarů. Celková suma výdajů na sociální zabezpečení dosáhla v roce 

2010 částky 707 miliard dolarů. V roce 2011 tyto výdaje vzrostly o 24 mld. dolarů 

(Congressional Budget Office, 2011). 

                                                           
7
 Medicaid a Medicare byly vytvořeny v roce 1965 dodatkem k zákonu o sociálním zabezpečení. 
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Medicare a Medicaid jsou dva vládní programy, které poskytují zdravotní a jiné služby 

specifickým skupinám obyvatel Spojených států. Přestože se tyto programy značně odlišují, 

oba jsou řízeny Centrem pro Medicare a Medicaid služby - divize amerického ministerstva 

zdravotnictví a sociálních služeb. Medicare zahrnuje zdravotního pojištění pro osoby starší  

65 let a osoby s určitým zdravotním postižením. Program obsahuje čtyři rozdílné části, 

přičemž každá z nich napomáhá ke krytí určitých služeb. Jedná se např. o domácí zdravotní 

péči, lékařskou péči, ústavní péči v nemocnicích a jiné služby. V roce 2010 bylo podle do 

programu zahrnuto 47 milionů občanů. Federální vláda vydala na tuto oblast v roce 2011 

celkem 485 miliard dolarů. 
8
 V roce 2011 došlo ke zvýšení výdajů o 34 miliard oproti 

předešlému roku (Congressional Budget Office, 2011). 

Medicaid je program zdravotního pojištění zaměřený na rodiny s nízkými příjmy  

a jejich děti, handicapované, osoby starší 65 let a jiné skupiny obyvatel splňující požadavky 

pro služby nebo dávky v rámci programu. Podle odhadů ministerstva zdravotnictví získalo 

pokrytí zdravotní péče prostřednictvím Medicaid 56 milionů pojištěnců v roce 2011. 

Federální vláda společně se státy sdílí náklady na financování programu. Vláda sice stanovuje 

určité zásady na provoz systému, ale jednotlivé státy navrhují, spravují a realizují vlastní 

Medicaid program. Federální vláda přiděluje jednotlivým státům odpovídající finanční 

prostředky na financování státních výdajů programu Medicaid. Finanční prostředky, které 

poskytuje, jsou státům přidělovány podle vzorce a nesmí být nižší než 50% 
9
. Federální 

výdaje na Medicaid činily 273 mld. dolarů v roce 2010, tj. téměř o 9% více než v roce 2009 

(Congressional Budget Office, 2011). 

Mezi další povinné programy patří dočasná podpora pro potřebné rodiny (TANF), 

přídavky na sociální zabezpečení (SSI), pojištění v nezaměstnanosti a jiné. Podle odhadů 

CBO se bude program sociálního zabezpečení rozšiřovat i v následujících letech. Jedním 

z faktorů ovlivňující tento trend je stárnutí populace, což se projevuje i v dopadu na 

americkou ekonomiku. Rovněž u programu Medicare bude docházet vlivem demografických 

faktorů k růstu výdajů z federálního rozpočtu na tuto oblast (Congressional Research Service, 

2011). 

Významnou roli hrají i čisté úroky placené z federálního dluhu, které však představují 

menší položku federálních výdajů než předchozí dvě kategorie. Čisté úroky zahrnují úroky 

placené vládou mínus úroky, jež vláda shromažďuje z různých zdrojů jako komerčních bank, 

                                                           
8
 Částka 485 miliard dolarů v roce 2011 tvoří čisté výdaje na program Medicare. 

9
 Federální vláda poskytuje finanční prostředky jednotlivým státům od 50 % až do 83 % z celkových nákladů. 
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svěřeneckých fondů. Čisté úroky jsou určeny podle velikosti a složení vládního dluhu, 

schodku nebo přebytku ročního rozpočtu a tržní úrokové míry (Burks, 2011). 

Na počátku minulého století federální vláda příliš nezasahovala do ekonomického 

dění, což se odrazilo i na podílu poskytnutých výdajů. Celkové výdaje dosahovaly v té době 

6,9 % hrubého domácího produktu. Teprve během První světové války, které se účastnily  

i Spojené státy, začaly výrazněji narůstat diskreční výdaje, a to především výdaje na obranu. 

V roce 1920 dosahovaly celkové federální výdaje 12 % HDP. V roce 1929 postihl Spojené 

státy krach na burze a následný hospodářský kolaps ochromil dění po celém světě. Tato 

Světová hospodářská krize zapříčinila další zvýšení výdajů z federálního rozpočtu. Vláda 

vypracovala program zvaný „New Deal“, jehož úkolem bylo vyvézt zemi a celý svět z této 

krize. Podíl rozpočtových výdajů na HDP činil podle Fojtíkové (2006) na začátku Velké 

Deprese 4,5 %, v letech 1933 - 1934 se tento podíl zvýšil na 9,1 %. Zcela nejvyšší růst výdajů 

z federálního rozpočtu nastal za Druhé světové války, kdy Spojené státy přerozdělily značnou 

část svých zdrojů na financování této války. V roce 1945 se vládní výdaje vyšplhaly téměř na  

53 % HDP (U. S. Government Spending). 

Složení federálního rozpočtu se změnilo od počátku 60. let. V roce 1962 představovaly 

diskreční výdaje 67,5 % celkových výdajů rozpočtu. Diskreční výdaje byly největší částí 

federálních výdajů až do poloviny 70. let. S postupem času docházelo k jejich snížení a v roce 

2010 už tyto výdaje dosahovaly pouze 37,8 % z celkových výdajů. Naopak nárůst se projevil 

u výdajů povinných, které vzrostly od roku 1962 z 26,1 % celkových výdajů na 56,1 % v roce 

2010. Během ekonomické recese, která počala koncem roku 2007, došlo ke snížení příjmů  

a zvýšení nezaměstnanosti. Zvětšil se počet uchazečů mající nárok na podporu příjmů 

prostřednictvím programů a výdajů na diskreční programy. Mimořádné reakce federální vlády 

na finanční otřesy v roce 2008 a 2009 způsobily ostřejší růst mandatorních výdajů 

v porovnání s diskrečními výdaji, u nichž podíl na celkových výdajích poklesl. Obnovení 

ekonomického růstu a další finanční okolnosti v polovině kalendářního roku 2009 napomohly 

zmírnit výdaje na některé mandatorní programy. Vzhledem k tomu, že v současné době se 

podíl diskrečních výdajů na celkových výdajích snižuje, a naopak podíl mandatorních výdajů 

narůstá, znamená to pro Kongres komplikace v podobě regulace rozpočtu do budoucna. 

Jinými slovy, neboť čisté úroky a povinné výdaje jsou stanoveny automaticky, zůstane méně 

finančních prostředků k dispozici pro vládní agentury a programy, pokud Kongres neupraví 

podmínky pro nárok a čerpání výhod mandatorních výdajových programů nebo nedojde ke 

zvýšení příjmů federálního rozpočtu (Congressional Research Service, 2010). 
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Struktura povinných výdajů ve federálním rozpočtu taktéž prošla zásadní změnou. 

V roce 1962 před vznikem Medicare a Medicaid  byly povinné výdaje nižší než 27 % všech 

federálních výdajů. Sociální zabezpečení představovalo v té době pouze 13 % celkových 

výdajů. V roce 2010 již sociální zabezpečení tvořilo pětinu federálních výdajů. Medicare  

a federální podíl programu Medicaid patří mezi nejrychleji rostoucí současné povinné výdaje. 

Mandatorní výdaje zahrnují kromě těchto tří hlavních programů i řadu dalších, které se však 

na federálních výdajích, a tedy i na federálním rozpočtu podílejí výrazně nižší měrou než výše 

uvedené. V roce 2010 celkové federální výdaje (mandatorní výdaje, diskreční výdaje a platba 

čistých úroků z dluhu) generovaly 23,8 % hrubého domácího produktu. Více než 56 % všech 

federálních výdajů bylo vynaloženo na povinné programy. Podle prognózy Congresional 

Budget Office se i v dalších letech bude stupňovat podíl mandatorních výdajů na celkových 

federálních výdajích, ačkoli diskreční výdaje budou naopak snižovat zatížení federálního 

rozpočtu. Nic to však nemění na situaci, že vlivem odchodu poválečných ročníků do důchodu, 

zkvalitňováním zdravotní péče včetně prodlužování lidského života, výkyvů v hospodářském 

cyklu bude mít za následek prohlubování deficitu federálního rozpočtu a s ním vyšší kumulaci 

národního dluhu, který je ve Spojených státech momentálně nejzávažnějším ekonomickým 

problémem (Congressional Research Service, 2011). 

Graf. č. 3.1 Diskreční, mandatorní výdaje a výdaje na úroky z dluhu v letech 2000 - 2011 (v %) 

 

Zdroj: Office of Management and Budget, Historical Tables. 
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3.3 Federální rozpočet ve fiskálním roce 2011 

Federální vláda očekávala, že příjmy rozpočtu za fiskální rok 2011 dosáhnou výše  

2,6 bilionů dolarů. Na této částce se největší měrou měly podílet daně z příjmů okolo 45 %, 

daně ze mzdy na sociální zabezpečení 34 %, daně z příjmů právnických osob ve výši 12 %  

a zbylých 9 % spotřební daně. Podle zdrojů Office of Management and Budget bylo skutečně 

na daňových příjmech vybráno 2,3 bilionů dolarů. Výdaje byly odhadovány na 3,8 bilionů 

dolarů, reálná výše však činila 3,6 bilionů. Většina výdajů směrovala na povinné programy 

jako sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid a vojenské penzijní programy (Amadeo, 

2012). 

Termín pro schválení rozpočtu na fiskální rok 2011 byl 30. září roku 2010. Přesto 

k jeho řádnému schválení ve stanové lhůtě nedošlo. Spojené státy tedy hospodařily podle 

několikrát prodlužovaného rozpočtového provizoria. Příčinou byly dlouhodobé rozepře obou 

politických stran o výši rozpočtových škrtů. Republikáni navrhovali škrty ve výši 61 miliard 

dolarů, které se týkaly některých diskrečních programů. Podle Ústavu pro hospodářskou 

politiku by tyto škrty stály 800 tisíc pracovních míst. Členové Republikánské strany 

požadovali rozpočtové škrty zejména z důvodu nutné redukce schodku federálního rozpočtu, 

který v roce 2010 činil 1,29 bilionů dolarů. Teprve 14. dubna 2011 obě komory Kongresu 

schválili návrh federálního rozpočtu s 38 miliardovými škrty. Z celkového objemu ušetřených 

finančních prostředků se 20 miliard vztahovalo na diskreční výdaje v oblasti vzdělání, práce  

a zdravotnictví. O zbylých 18 miliard se snížily povinné výdaje. Studie Congressional Budget 

Office zjistila, že skutečné výdaje by poklesly pouze o 352 milionů dolarů, a to především 

kvůli nárůstu výdajů na obranu (Amadeo, 2012). 

Na mandatorní výdaje bylo z federálního rozpočtu vyčleněno 2,2 bilionů dolarů (56 % 

celkových výdajů rozpočtu). Ve skutečnosti se na mandatorní výdaje vynaložilo 2,073 bilionů 

dolarů, z čehož 725 miliard šlo na sociální zabezpečení, 480 miliard na Medicare, Medicaid 

275 miliard dolarů. Dalších 631 miliard dolarů bylo vydáno na ostatní povinné programy jako 

studentské půjčky, daňové úlevy, podpora v nezaměstnanosti, doplňkové zabezpečení pro 

tělesně postižené. Na diskreční výdaje plynulo okolo 40 % celkových výdajů (1,3 bilionů 

dolarů). Více než polovinu (838 miliard dolarů) tvořily bezpečnostní výdaje. Ostatní diskreční 

výdaje dosahovaly výše 462 miliard dolarů. Největšími oblastmi diskrečních výdajů bylo 

zdravotnictví (78,5 mld. USD), vzdělání (68,3 mld. USD), bydlení a místní rozvoj (37,1 mld. 

USD), soudnictví (26,9 mld. USD) a oblast zemědělství (21,5 mld. USD). Z federálního 

rozpočtu byly rovněž hrazeny výdaje na úroky z veřejného dluhu, které dosahovaly  

230 miliard dolarů (Amadeo, 2012). 
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3.4 Shrnutí 

Spojené státy americké jsou federativní republikou, která se skládá z 50. států  

a federálního území District of Columbia s hlavním městem Washington. Zároveň jsou 

největší národní ekonomikou. Podle MMF dosahoval nominální hrubý domácí produkt  

15,1 bilionu dolarů v roce 2011, přičemž na obyvatele činil 48,4 tisíc dolarů.  

Podle Ústavy Spojených států se na výkonu státní moci podílí složky zákonodárné, 

výkonné a soudní. Moc zákonodárnou reprezentuje Kongres prostřednictvím Sněmovny 

reprezentantů a Senátu. Druhou složku moci tvoří moc výkonná, pod níž spadá prezident 

USA, viceprezident, Výkonný úřad prezidenta, kabinet, jednotlivá ministerstva a agentury. 

Ústava z roku 1787 ustanovila federální vládu USA jako nezávislý systém institucí, které se 

dělí o státní pravomoci. Třetí složku představuje moc soudní zahrnující Nejvyšší soud a soudy 

nižší instance.  

Na vytváření fiskální politiky, tj. sestavování federálního rozpočtu se podílí zástupci 

moci výkonné i zákonodárné. V USA je fiskální systém odvozen z federativního uspořádání 

státu. Každá rozpočtová úroveň vykonává prostřednictvím svých vlád příslušné fiskální 

funkce. Na federativní úrovni tato činnost náleží federální vládě, která spravuje federální 

rozpočet.  

Hlavním zdrojem příjmů federálního rozpočtu jsou daňové příjmy, jako jsou 

individuální daně z příjmů, daně z příjmů firem, daně na sociální zabezpečení, akcízy, ostatní 

daně. Daňové příjmy se různě vyvíjely a jinak podílely na složení federálních příjmů. V roce 

1913 byla přijata individuální daň z příjmů, která se v dalších letech stala největším 

federálním příjmem rozpočtu. V roce 2011 se individuální daně z příjmů podílely 47,4 %  

a daně na sociální zabezpečení 35,5 % na celkových příjmech rozpočtu.  

Federální rozpočet lze v zásadě rozdělit do tří typů výdajů na diskreční výdaje, 

mandatorní výdaje a čisté úroky z federálního dluhu. Mandatorní výdaje neboli povinné 

výdaje jsou stanoveny zákonem. Největšími položkami jsou výdaje na sociální zabezpečení, 

Medicare a Medicaid. Diskreční výdaje jsou stanoveny Kongresem prostřednictvím 

rozpočtových výborů a podvýborů a na rozdíl od mandatorních výdajů musí diskreční výdaje 

projít každoročním schvalování. V posledních letech jsou hlavní diskreční položkou výdaje na 

obranu. Mezi jiné druhy diskrečních výdajů patří vzdělání, energetika, zemědělství, školství. 

Významnou roli hrají i čisté úroky placené z federálního dluhu, které však představují menší 

položku federálních výdajů než předchozí dvě kategorie.  

Složení federálního rozpočtu se změnilo od počátku 60. let. V roce 1962 představovaly 

diskreční výdaje 67,5 % celkových výdajů rozpočtu. S postupem času docházelo k jejich 
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snížení a v roce 2010 už tyto výdaje dosahovaly pouze 37,8 % z celkových výdajů. Naopak 

nárůst se projevil u výdajů povinných, které vzrostly od roku 1962 z 26,1 % celkových výdajů 

na 56,1 % v roce 2010. Tentýž rok tvořily celkové federální výdaje (mandatorní výdaje, 

diskreční výdaje a platba čistých úroků z dluhu) 23,8 % hrubého domácího produktu. Více 

než 56 % všech federálních výdajů bylo vynaloženo na povinné programy. 

V roce 2011 bylo do federálního rozpočtu v podobě daňových příjmů vybráno  

2,3 bilionů dolarů. Výdaje z rozpočtu dosahovaly částky 3,8 bilionů dolarů. Většina výdajů 

směrovala na povinné programy jako sociální zabezpečení, Medicare, Medicaid a vojenské 

penzijní programy. Na mandatorní výdaje se vynaložilo 2,073 bilionů. Okolo 40 % celkových 

výdajů plynulo na diskreční výdaje (1,3 bilionů dolarů). Z federálního rozpočtu byly rovněž 

hrazeny výdaje na úroky z veřejného dluhu, které dosahovaly 230 miliard dolarů. 
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4 Dopad fiskálních opatření na veřejné zadlužení v USA 

V americké historii hospodařila často federální vláda s rozpočtovým deficitem. Vládní 

aktéři vedli řadu diskusí na toto ožehavé téma v minulosti, ale i současná doba si vyžaduje 

přijetí řadu fiskálních opatření na snížení deficitů a enormně rostoucího národního dluhu.  

S drastickým zvýšením deficitu v posledních letech a podle odhadů ze zpráv CBO, které 

ukazují přetrvávání velkých deficitů, jsou hlavním činitelem povinné výdaje, jejichž rapidní 

zvýšení se značně projevuje i na skladbě rozpočtu. Nicméně deficitní financování a jeho 

důsledky jsou důležité ze dvou hlavních důvodů. Deficitní výdaje pomáhají stimulovat 

ekonomiku, což zahrnuje předpoklad přijímaný mezi ekonomy. Ačkoli stabilizace ekonomiky 

patří mezi primární úkoly federální vlády, výsledný dluh způsobený schodkem ovlivňuje 

zásah do ekonomiky v budoucnu, neboť příjmy z rozpočtu budou muset být vynaloženy na 

splacení dluhu místo financování různých výdajů. Vlivem těchto ekonomických důsledků 

dochází ke snížení rozpočtových účinků na odstranění resp. zmírnění deficitů a rostoucího 

národního dluhu, což se projevuje mimo jiné i v dopadu na financování vládních programů  

a aktivit (Utah Foundation, 2011). 

Národní dluh, jako celková výše kumulovaných ročních deficitů, je složen ze dvou 

částí. Jedná se o dluh v držbě veřejnosti a mezivládní dluh. Podle Congressional Research 

Service dluh v držbě veřejnosti vyjadřuje část federálního dluhu, který odráží množství 

bohatství národa investovaného do federálních cenných papírů spíše než do soukromých 

investic. Zároveň také určuje úroveň reálných zdrojů, které vláda musí získat na zaplacení 

úroků a jistin platby. Dluh v držbě veřejnosti se používá k měření vlivu půjček federální vlády 

na ekonomiku. Government Accountability Office uvádí, že dluh v držbě veřejnosti 

představuje částku, kterou si federální vláda půjčila od veřejnosti ke krytí kumulativního 

peněžního deficitu. Jestliže dojde k přebytkům peněz, může vláda nadbytečné prostředky 

použít k redukci dluhu v držení veřejnosti. Ten zahrnuje dluh v držení investorů, jako jsou 

jednotlivci, státy, podniky, místní vlády, Federální rezervní systém, mezinárodní investoři, 

nikoli federální vláda. Většina dluhu v držbě veřejnosti se skládá z obchodovatelných cenných 

papírů, jako jsou pokladniční poukázky, směnky, dluhopisy, cenné papíry chráněné proti 

inflaci (TIPS), které jsou prodávány v dražbách pouze vlastníkem. Ministerstvo financí 

emituje rovněž neobchodovatelné cenné papíry jako vkladové listy (Saving bonds). 

Neobchodovatelné cenné papíry jsou zprostředkovány různým skupinám investorů a mohou 

je držet pouze původní kupci. Pro vlády států, místní vlády a zahraniční vlády se vydávají 

zvláštní cenné papíry. Jednotlivci pak drží netržní cenné papíry ve formě vkladových listů. 
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Dluh v držbě vládních institucí zobrazuje celkový čistý objem federálního dluhu. Mezivládní 

dluh je dluh federální pokladny, který převážně drží vládní instituce zejména federální 

svěřenecké fondy - Fond sociálního zabezpečení, Medicare a jiné fondy, kterým obvykle 

přísluší povinnost investovat své přebytečné roční příjmy (včetně výnosů z úroků) do 

federálních dluhopisů, které jsou považovány za bezrizikové. Federální vláda za pomoci 

získaných finančních prostředků z dluhopisů financuje další vládní operace (Government 

Accountability Office, 2011). 

Dluh v držbě veřejnosti se značně odlišuje od mezivládního dluhu. V souvislosti 

s půjčkami od veřejnosti dochází k absorpci zdrojů pro soukromé investice, což může vyvíjet 

tlak na úrokové sazby. Úrok z dluhu je placen v hotovosti a představuje zátěž pro současné 

daňové poplatníky. Oproti tomu mezivládní dluh obvykle nevyžaduje platby v hotovosti 

z běžného rozpočtu a nezatěžuje současnou ekonomiku. Navíc z pohledu rozpočtu jako celku 

jsou úrokové platby vládním institucím zcela kompenzovány na základě příjmů obdržených 

od těchto institucí. Nicméně mezivládní dluh a související úroky přinášejí do budoucna 

nároky na zdroje příjmů, čímž zatěžují daňové poplatníky a ekonomiku. Obzvláště pokud 

svěřenecké fondy prodají federální dluhopisy, aby získaly peníze na financování výdajů. 

Vláda si tak obvykle půjčí peněžní prostředky od veřejnosti ke krytí dluhu (Government 

Accountability Office, 2004). 

Každý dolar, který si americká vláda půjčuje od tuzemských nebo zahraničních 

věřitelů, sebou přináší úrokové náklady. Jelikož se celková výše dluhu zvětšuje, rostou rovněž 

náklady na úroky z tohoto dluhu. Jedním z dopadů schodkového financování a rostoucího 

zadlužení je, že vláda musí financovat výdaje na úroky každým rokem. Výdaje na čisté úroky 

z dluhu činily 196,9 miliard dolarů ve fiskálním roce 2010. V témže roce se čisté úroky staly 

šestým největším výdajem federální vlády (Burks, 2011). 

Národní dluh je ve Spojených státech závažným problémem zejména v posledních pěti 

letech, kdy se zvýšil téměř o 60%. Vážnost této situace dokládá, že Spojené státy v srpnu roku 

2011 navýšily dluhový strop o 2,1 bilionů dolarů, aby odvrátily hrozící bankrot. Dluhový 

strop byl zaveden Kongresem Spojených států amerických již v roce 1917. Od té doby zvýšil 

Kongres dluhový strop mnohokrát. Zákon o navýšení dluhového stropu rovněž zahrnuje 

snížení federálního rozpočtového deficitu o 2,4 bilionu dolarů v příštím desetiletí, nepočítá 

však s přímým růstem daní, ale pouze s výdajovými škrty (Špačková, 2011). 
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4.1 Vývoj deficitů a národního dluhu v USA 

Vláda Spojených států se v minulosti i nyní potýká s deficitním financováním 

federálního rozpočtu a národním dluhem, který federální vláda drží již od svého vzniku. 

Znamená to, že podle Ústavy Spojených států má Kongres pravomoc vypůjčit si peníze na 

federální účet, což bylo potvrzeno 14. dodatkem k Ústavě. Přítomnost deficitu a dluhu je tedy 

konzistentní v celé historii Spojených států. Od roku 1796 do roku 1811 měla americká vláda 

pouze dva schodky, což jí umožnilo splatit většinu dluhů vzniklých během války za 

nezávislost. Dluh začal dramaticky narůstat s vypuknutím Války v roce 1812. Raketové 

zvýšení amerického dluhu nastalo v roce 1866, kdy na konci Americké občanské války činil 

dluh 2,7 miliard dolarů, přičemž ještě v roce 1860 dosahovalo zadlužení „pouze“ 65 milionů 

dolarů. Dalším významným mezníkem se stala první světová válka, která rok po svém konci 

(1919) přinesla pro Spojené státy „účtenku za válečné úsilí“ a celkový dluh v podobě  

27 miliard dolarů. Spojené státy pak zaznamenaly dramatické zadlužení během Velké deprese  

a druhé světové války. V letech 1943 – 1945 tvořil roční deficit více než 20 % HDP. 
10

 

Federální dluh vzrostl na 258 miliard dolarů. Jakmile válka skončila, deficity výrazně klesly  

a federální rozpočet hospodařil s přebytkem několik let. Vietnamská válka zvýšila dluh, který 

se blížil k 382 miliardám dolarů v roce 1970. Od roku 1971 až do roku 1997 federální vláda 

vždy spravovala rozpočet s deficitem, kolísavě od 22 miliard do 291 mld. Deficit však 

nepřesáhl více než 6 % HDP. Teprve v letech 1998 až 2001 federální vláda zaznamenala 

přebytek v rozpočtu. Nejvyšší hodnota přebytku byla naměřena v roce 2000 ve výši  

236 miliard dolarů (Utah Foundation, 2011). 

Graf. č. 4.2  Přehled příjmů, výdajů a schodku/přebytku federálního rozpočtu v letech  

2000 – 2011 (v mil. USD) 

 

Zdroj: Office of Management and Budget, Historical Tables. 

                                                           
10

 V roce 1943 činil schodek federálního rozpočtu 28,1 % HDP – nejvýše v  historii. 
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Zpráva zveřejněná Kongresovým rozpočtovým úřadem v roce 2001 naznačovala 

odhady, že pokud by federální vláda nadále hospodařila s přebytkem, byla by schopna zaplatit 

všechen splatitelný federální dluh do roku 2006. Nicméně politika realizovaná za vlády 

prezidenta Bushe jun. změnila trendy příjmů a výdajů. Během prvního roku výkonu jeho 

prezidentské funkce došlo k poklesu přebytku rozpočtu. Od roku 2002 byl rozpočet 

sestavován vždy jako deficitní. V roce 2002 byl schodek federálního rozpočtu ve výši  

158 miliard dolarů. Nejvyššího schodku dosáhla federální vláda za vlády prezidenta Obamy 

v roce 2009 – 1,413 bilionů dolarů nebo 10,2 % HDP. Je to poprvé od druhé světové války, 

kdy deficit překročil hranici 10 % hrubého domácího produktu. V roce 2011 podle 

Mezinárodního měnového fondu činil hrubý federální dluh částky 15,072 bilionů dolarů, což 

zároveň představuje 100,1% HDP. Congressional Budget Office významné snížení schodku 

očekává v roce 2013, kdy dojde k nárůstu objemu federálních příjmů. Výdaje budou nadále 

stoupat během následujících let zejména u svěřeneckých fondů, jejichž význam se ve skladbě 

federálního rozpočtu neustále zvětšuje. Kromě výdajů na sociální zabezpečení, Medicare  

a Medicaid, se u povinných výdajů jako celku očekává nárůst během následujících deseti let. 

Zachování deficitního financování přispěje k navýšení federálního dluhu o více než 8 bilionů 

dolarů od roku 2011 do roku 2021 (Utah Foundation, 2011). 

Tab. č. 4.2  Vývoj národního dluhu v letech 2000 – 2011 (v mil. USD) 

Fiskální rok Národní dluh  Mezivládní dluh Dluh v držbě veřejnosti 

2000 5 628 700 2 218 896 3 409 804 

2001 5 769 881 2 450 266 3 319 615 

2002 6 198 401 2 657 974 3 540 427 

2003 6 760 014 2 846 570 3 913 443 

2004 7 354 657 3 059 113 4 295 544 

2005 7 905 300 3 313 088 4 592 212 

2006 8 451 350 3 622 378 4 828 972 

2007 8 950 744 3 915 615 5 035 129 

2008 9 986 082 4 183 032 5 803 050 

2009 11 875 851 4 331 144 7 544 707 

2010 13 528 807 4 509 867 9 018 941 

2011 odhad 15 476 243 4 619 793 10 856 450 

Zdroj: U. S. Government Printing Office, Historical Tables. 
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4.2 Fiskální opatření v USA za vlády prezidenta G. W. Bushe jun.  

Politika realizovaná administrativou prezidenta G. W. Bushe jun. během jeho dvou 

volebních období (2001-2004 a 2005–2009) vycházela z principů Republikánské strany  

a měla převážně liberální charakter. Tato politika kladla důraz na individualitu, omezení 

zásahů vlády do ekonomiky a všemocnou sílu trhu. Pozornost se ubírala především na 

ochranu vlasti, boj proti terorismu a na samotné obyvatele Spojených států (Fojtíková, 2006). 

Bushův předvolební program v roce 2000 obsahoval požadavky na snížení daňové 

zátěže, zřízení soukromých účtů pro fond sociálního zabezpečení, zlepšení amerického 

obranného systému, zajištění kvalitní a cenově dostupné zdravotní péče pro každou rodinu 

nebo podporu vzdělání střední třídy. Prezident G. W. Bush chtěl v rámci svého programu 

stimulovat hospodářský růst snížením daní a zvýšením výdajů na sociální zabezpečení, 

školství, zdravotnictví, obranu. Touto expanzivní fiskální politikou usiloval o naplnění 

zmiňovaných cílů (Urban, 1995). 

4.2.1 Daňová reforma 

Bush jun. vstoupil do svého prvního funkčního období po nelehké ekonomické situaci, 

kdy USA hrozila recese. Za jednu z příčin recese se považovalo prasknutí internetové akciové 

bubliny.
11

 Vysoké úrokové sazby na počátku tisíciletí odrazovaly podnikatele od investičních 

aktivit. Pokles investic vedl ke zpomalení tempa růstu hrubého domácího produktu. Prezident 

Bush oznámil, že i v dobách velkých přebytků má ekonomika daleko ke své dokonalosti. 

Rozpočtové přebytky jsou důsledkem nadměrného zdanění amerického lidu. Daňový systém 

je vnímán jako slabý článek v celém řetězci prosperity. Opozice se však obávala, že Bushův 

dlouhodobý plán na snížení daní by mohl vést k poklesu očekávaného přebytku rozpočtu, 

který byl pro příštích deset let odhadován ve výši 2,5 bilionů dolarů. Snížení daní si mělo 

během roku 2002 – 2011 vyžádat okolo 1,35 bil. USD. Velká část přebytků rozpočtu by byla 

vyčerpána a nebylo by možné ji použít pro jiné účely. Fiskální dopad snížení daní by tedy byl 

značný. Navíc plán na snížení daňové zátěže byl v době příprav považován za méně reálný, 

neboť mohl způsobit přehřátí ekonomiky a posílit inflaci. Růst ekonomiky však začal na 

přelomu let 2000/2001 značně oslabovat (Urban, 1995). 

                                                           
11

 V roce 1999 nastal velký rozmach prodeje počítačů a softwaru v USA způsobený panikou Y2K. Mnoho 

společností i jednotlivců nakoupilo nové počítačové systémy, aby se ujistili, že jejich systém je Y2K 

kompatibilní. To znamená, že je schopný rozlišit rozdíl mezi číslem 1900 a 2000. V důsledku toho se cena 

akcií high-tech firem začala zvyšovat, což podnítilo subjekty investovat právě do těchto společností. V roce 

2000 došlo k výraznému úbytku objednávek počítačů. Výrazný úbytek prodeje vedl firmy k rozprodání akcií 

na akciových trzích. Jak ceny akcií postupně klesaly, včetně tržní hodnoty, mnoho z těchto firem zkrachovalo. 
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S úmyslem zvýšit spotřebu a splnit své předvolební sliby, prosadil prezident Bush  

v Kongresu řadu zákonů snižujících daně. Tyto daňové škrty jsou rovněž známy jako 

Bushovy daňové škrty. Plán na poskytnutí daňových úlev byl plně realizován v roce 2003  

a obsahoval snížení individuální daně z příjmů, snížení daně z dividend a kapitálových zisků, 

snížení daně z příjmu pro manželské dvojice, zvýšení odpočitatelné položky na dítě  

o dvojnásobek nebo postupné kroky k odstranění dědické daně. Cílem tohoto plánu bylo 

rovněž oživit hospodářský růst, snížit míru nezaměstnanosti a zvýšit podíl soukromých 

investic (Fojtíková, 2006). 

Bylo stanoveno, že v průběhu následujících deseti let (2002-2011) by mělo dojít 

k celkovému poklesu daní o 1,35 bilionů USD. Bushova daňová reforma se orientovala na 

rodiny s dětmi, manželské páry, poplatníky v důchodovém věku, malé firmy. Konkrétní 

daňová opatření podle Urbana (1995) zahrnovala: 

 snížení počtu daňových sazeb z pěti (39,6; 36; 31; 28 a 15 %) na čtyři (33; 25; 15  

a 10 %), 

 pracující manželské páry získají nárok na 10 % odpočet z daní, 

 odpočitatelná položka na dítě byla zdvojnásobena na 1000 USD, 

 postupné zrušení daně z nemovitostí. 

 horní limit pro daňově uznatelné příspěvky na spoření na vzdělávání vzrostl z 500 na 

5000 USD 

 malé firmy mohou při nákupu nového zařízení jednorázově odepsat 75 000 dolarů 

Bushovy daňové škrty vypršely na konci roku 2010 a většina daňových parametrů se 

vrátila na původní úroveň z roku 2000. Někteří politici navrhovali, aby se daňové škrty 

prodloužily. CBO v roce 2010 odhadovalo, že trvalé rozšíření Bushových daňových zákonů 

zvýší schodek federálního rozpočtu o 1,25 miliard dolarů za 5 let a o 3,31 miliard dolarů za  

10 let (Congressional Research Service, 2010). 

Názory na daňovou reformu za vlády prezidenta Bushe se diferencují. Zastánci této 

strategie jako Brian Riedl z The Heritage Foundation uvádí, že existuje několik mylných faktů 

ohledně Bushovy daňové strategie. V roce 2001 došlo ke zvýšení výdajů o 42 %, avšak dle 

kritiků byly populární programy ochuzeny o svou aplikaci právě v důsledku zmiňovaných 

daňových škrtů. Snížením daňové zátěže vzrostly investice, které přispěly k hospodářskému 

růstu a vytvoření 5 milionů pracovních míst od roku 2003. Přesto většina kritiků tvrdila, že 

daňové úlevy nevytvářejí dostatečný hospodářský růst a preferují snížené úrokové sazby jako 
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vhodný ekonomický stimul. V neposlední řadě bylo daňovým škrtům vytýkáno zvýšení 

nerovnosti příjmů, ačkoli se daně z příjmů staly progresivnější (Riedl, 2007). 

Ekonom John W. Skorburg zdůrazňoval pozitivní účinky Bushových daňových škrtů. 

Podle jeho studie Bushovy daňové škrty výrazně přispěly ke snížení daňové zátěže z 20,9 % 

ve fiskálním roce 2000 na 17,9 % ve fiskálním roce 2008/2009 a podílely se tak na zvýšení 

ekonomického růstu. Navíc podotknul, že pokud by prezident Obama zvýšil daňové zatížení, 

reálný růst HDP by poklesl (Foy a Stransky, 2010). 

Odpůrci této Bushovy koncepce však prohlašují, že daňové úlevy negativně ovlivnily 

hospodaření federálního rozpočtu. Například podle zprávy Andrewa Fieldhouse a Ethana 

Pollacka z Economic Policy Institute přinesly daňové škrty nepřiměřené výhody ve prospěch 

bohatých a prohloubily trend rozšiřující se nerovnosti příjmů. Na těchto úlevách získávali 

převážně bohatí Američané, oproti tomu rodiny s nižšími příjmy čerpaly pouze nepatrné 

výhody vyplývajících z daňových změn. První Bushovy škrty byly v roce 2001 přijaty jako 

plán pro ekonomickou stimulaci a zároveň měly sloužit jako prostředek boje proti recesi.  

Ve skutečnosti byla většina daňových škrtů naplánována postupně na dlouhé období devíti let  

s plnou implementací až poté, co došlo k oživení ekonomiky. Federální daňové příjmy 

poklesly z 20,6 % hrubého domácího produktu v roce 2000 na 18,5 % HDP v roce 2007. 

V letech 2001 až 2010 přispěly Bushovy daňové škrty k nárůstu veřejného dluhu okolo  

2,6 bilionů dolarů, což představuje téměř 50 % vzniklého dluhu v tomto časovém období. 

Ačkoli ne všechny příjmy federálního rozpočtu byly ztraceny v důsledku těchto škrtů. Značná 

část nákladů zahrnovala vyšší úrokové platby nezbytné pro financování dluhu. Za posledních 

deset let Spojené státy utratily více než 400 miliard dolarů výlučně na dluhovou službu 

vytvořenou daňovými škrty (Fieldhouse a Pollack, 2011). 

Podle údajů CBO představovaly daňové škrty největšího přispěvatele rozpočtových 

schodků v posledních letech. Bushova fiskální opatření navýšila rozpočtové deficity okolo tří 

bilionů dolarů v letech 2001 až 2007. Téměř polovina z tohoto zhoršení rozpočtu byla 

v důsledku daňových škrtů. Na nárůstu deficitů se třetinou podílely vyšší výdaje na 

bezpečnost a jedna šestina výdajů směřovala na zvýšení domácí spotřeby. Přesto prezident  

a někteří představitelé Kongresu odmítli uznat roli daňových škrtů jako národní rozpočtový 

problém (Center on Budget and Policy Priorities, 2008). 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=cs&u=http://www.epi.org/people/andrew-fieldhouse/&usg=ALkJrhiV41qhiZVYpJUCTbBJrSzV3gIg6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=cs&u=http://www.epi.org/people/ethan-pollack/&usg=ALkJrhgYlpsm1aZq8CbQtkOL8DFcsr6Z7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=cs&u=http://www.epi.org/people/ethan-pollack/&usg=ALkJrhgYlpsm1aZq8CbQtkOL8DFcsr6Z7A
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4.2.2 Reforma systému zdravotní péče a sociálního zabezpečení 

V roce 2000 nemělo zajištěnou zdravotní péči 42,5 mil. Američanů, což je více než  

15 % americké populace. Jedním z cílů prezidenta Bushe jun. bylo hledat řešení této situace  

a navrhnout způsob financování systému sociální péče. V roce 2003 podepsal zákon Medicare 

Act, který obsahuje rozsáhlé změny v systému Medicare od roku 1965, kdy byl vytvořen za 

vlády prezidenta A. Johnsona. Změny v tomto zákoně si vyžádají zvýšení výdajů o 395 mld. 

USD v následujících deseti letech. V rámci schválení tohoto zákona se vedly dlouhé diskuze. 

Demokratická strana odmítala tento zákon na federální úrovni a podporovala ho pouze na 

úrovni státní. Zákon byl schválen Kongresem až poté, co s ním souhlasila i Americká 

asociace důchodců. Medicare Act z roku 2003 se orientuje na nový způsob předepisování léků 

a preventivních dávek, poskytnutí dodatečné pomoci pro osoby s nízkými příjmy nebo 

zajištění zdravotní péče mimo města za účelem zvýšení zdravotnické dostupnosti. Zákon 

vymezuje speciální finanční bonus ve výši 25 miliard dolarů, který se rozdělí mezi nemocnice 

v menších městech. V roce 2004 začaly být vydávány karty na slevu léků. Od roku 2005 byl 

uplatňován nový systém preventivních kontrol za účelem zajistit včasné odhalení onemocnění 

a chorob včetně jejich léčby. Roku 2006 vstoupil v platnost nový systém předepisování léků, 

který doplnil opatření z roku 2004 (Fojtíková, 2006). 

Dalším cílem prezidenta Spojených států bylo navrhnout vhodný způsob financování 

systému sociálního zabezpečení. Tento způsob financování měl zajistit, aby zaměstnanci 

investovali do soukromých účtů (Health Savings Accounts), jejichž prostřednictvím by hradili 

sociální pojištění. Vyplácení sociálních dávek by zajišťovali soukromé instituce. Podstatou 

soukromých účtu bylo na jedné straně financování lékařské péče a na straně druhé byly 

místem, kde mohli soukromé osoby ukládat své úspory, a platit si tak sociální pojištění. 

Reforma sociálního zabezpečení rovněž předpokládala, že by si každý člověk v produktivním 

věku ukládal finanční prostředky na osobní důchodový účet (Individual Retirement Account), 

než by odešel do důchodu. Podobně jako soukromé účty byly osobní důchodové účty 

osvobozeny od daní. Tímto opatřením se sníží vládní výdaje a břemeno zodpovědnosti na 

sebe převezmou ve větší míře jednotlivci (Urban, 1995). 

K této významné reformě sáhl prezident Bush z důvodu vývoje ve struktuře populace 

a jejího stárnutí. V roce 1950 pracovalo na jednoho příjemce podpory 16 lidí. Nicméně v roce 

2005 tento poměr klesl na 3,3. Podle statistických odhadů i v dalších letech výrazně poklesne 

poměr této hodnoty, neboť tzv. generace „baby boomers“ odejde do důchodu. Pokud by se 

tato reforma nevykonala, systém sociálního zabezpečení by podle vládních odhadů po roce 

2041 zkracoval (Fojtíková, 2006). 
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4.2.3 Reforma amerického obranného systému 

Další bodem programu amerického prezidenta bylo posílení obranného systému. Tento 

bod se stal ještě významnějším po teroristických útocích na USA v roce 2001. Bezprostředně 

po těchto útocích vytvořil prezident dva nové poradní orgány – Kancelář pro vnitřní 

bezpečnost a Radu pro vnitřní bezpečnost, které se zabývaly problematikou vnitřní 

bezpečnosti. Tyto orgány se při své činnosti podílely na posílení bezpečnosti letového 

provozu, zesílení ochrany hranic nebo zajištění protilátek nebezpečných chorob zejména 

antraxu (Krulík, 2007). 

V listopadu roku 2002 Kongres schválil zákon o vytvoření Ministerstva vnitřní 

bezpečnosti. Úkolem tohoto ministerstva bylo chránit zemi před terorismem a řešit problémy, 

které s tímto aspektem souvisely. Posílení vnější i vnitřní bezpečnosti stálo Spojené státy 

nárůst federálních výdajů. Ve fiskálním roce 2004 tvořil rozpočet ministerstva obrany zhruba 

1/6 federálního rozpočtu Spojených států, což představuje částku okolo 380 miliard dolarů. 

Na vnitřní bezpečnost bylo vyčleněno v roce 2004 kolem 41 miliard dolarů. Od roku 2001 se 

výdaje na obranu zvýšily v souvislosti s nárůstem rozpočtu ministerstva obrany o 48 % 

(Fojtíková, 2006). 

Tab. č. 4.3 Rozpočet Ministerstva obrany USA v letech 2001 - 2010 

Zdroj: U. S. Department of Defense, FY 2010. 

Ve spojitosti s událostmi z 11. září v roce 2001 vyhlásil prezident Bush tzv. Válku 

proti terorismu. Od těchto útoků zahájily Spojené státy tři vojenské operace. Operace trvalá 

svoboda zahrnovala válku v Afghánistánu v říjnu roku 2001 a další menší operace 

v souvislosti s Válkou proti terorismu. Dále se jedná o operaci Noble Eagle, která poskytuje 

vyšší úroveň zabezpečení amerických základen včetně posílení vnitřní bezpečnosti v reakci na 

teroristické útoky z roku 2001. Třetí operace se nazývá Irácká svoboda, která započala na 

podzim roku 2002. Tyto operace byly financovány z federálního rozpočtu. Největší část 

výdajů na válečné mise plynula z  rozpočtu ve fiskálním roce 2008. Jednalo se o částku  

185,6 miliard dolarů. Podle amerického Ministerstva obrany vydala federální vláda na 

financování vojenských a diplomatických operací, zlepšení vnější a vnitřní bezpečnosti od  

11. září 2001 do roku 2010 kolem 1,283 bil. dolarů. Z celkové sumy směřovalo na válku  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rozpočet DOD  

(v mld.) 297 328 365 377 400 411 432 480 513 531 
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v Iráku 63 % (806 mld. USD), na válku v Afghánistánu 35 % (444 mld. USD), na zvýšení 

bezpečnosti 2 % (29 mld. USD) a 0,5 % nebylo specifikováno (6 mld. USD). Ministerstvo 

obrany Spojených států se na celkové sumě podílelo částkou okolo 1,2 bil. dolarů. Dalších  

67 miliard směřovalo z USAID a 8 miliard dolarů putovalo z Ministerstva pro záležitosti 

veteránů (Congressional Research Service, 2011). 

4.2.4 Reforma v oblasti školství 

Vzdělání zůstalo středem pozornosti americké administrativy i po volbách v roce 

2000. V lednu roku 2002 prezident podepsal No Child Left Behind Act z roku 2001, který 

představoval rozsáhlou revizi federálního úsilí na podporu základního a středního vzdělání ve 

Spojených státech. Tento akt vycházel z původního Elementary & Secondary Education Act 

z roku 1965 a jeho opatření byla financována z vládních výdajů.  

Cílem programu bylo zabezpečit školám větší množství finančních prostředků do 

jejich rozpočtů, a tím zvýšit kvalitu vzdělání. Z vládních zdrojů bylo na implementaci 

programu vyčleněno 22,1 mld. USD, což znamenalo 49 % nárůst výdajů do základního  

a středního vzdělání ve Spojených státech od roku 2000 (Fojtíková, 2006).  

Podle zprávy amerického ministerstva školství z roku 2002 reforma obsahovala: 

 stanovení standardů na výkony studentů, 

 snižování byrokratické zátěže a zvýšení flexibility, 

 vyšší možnost kontroly ze strany vlády, 

 poskytnutí vyšší informovanosti rodičům o kvalitě školy, kvalifikaci pedagogů, 

 zajištění nových učebních metod a postupů, založených na výzkumu. 

Financování veřejných základních a středních škol je ve Spojených státech 

zabezpečeno převážně z rozpočtů jednotlivých států a místních zdrojů. Ve školním roce 

2001/2002 tvořil objem peněžních prostředků na základní a střední vzdělání 419,8 mld. 

dolarů. Ze 49,4 % se na této částce podílely jednotlivé státy, ze 42,8 % místní rozpočty 

a zhruba 7,8 % finančních prostředků bylo poskytnuto z federálního rozpočtu. Ve školním 

roce 2008/2009 se celkový objem poskytnutých prostředků navýšil na 590,9 mld. dolarů  

a 9,5 % plynulo z federálního rozpočtu. Během vlády prezidenta Bushe, a především přijetím 

aktu No Child Left Behind z roku 2001, došlo k nárůstu celkových výdajů na veřejné školství 

ve Spojených státech (U. S. Census Bureau). 
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4.2.5 Troubled Asset Relief Program I 

V srpnu roku 2007 vypukla ve Spojených státech hypoteční krize, která postupně 

přerostla ve světovou finanční krizi. Kořeny této krize však sahaly mnohem hlouběji do 

minulosti a většina odborníků se domnívá, že příčiny jejího vzniku souvisely již s americkou 

recesí na počátku nového tisíciletí. Finanční krize začala v roce 2007 a postupně se 

prohlubovala navzdory úsilí Federálního rezervního systému, vlády a dalších regulačních 

orgánů (Congressional Research Service, 2010). 

Finanční krize ohrožovala stabilitu bankovního systému Spojených států a platební 

schopnost velkého počtu finančních institucí doma i v zahraničí. V říjnu roku 2008 byl přijat 

Kongresem zákon The Emergency Economic Stabilization Act, který uděluje vládě resp. 

Ministerstvu financí USA pravomoci pro zajištění stability finančního trhu prostřednictvím 

programu na podporu problémových aktiv. (Troubled Asset Relief Program). V rámci tohoto 

zákona bylo zřízeno několik nových dohledových mechanismů. Program byl určen k nákupu  

a pojištění problematických aktiv od finančních institucí za účelem stabilizovat finanční trhy, 

zajistit podporu trhu s bydlením a minimalizovat případné ztráty pro daňové poplatníky. Na 

program TARP se vyčlenilo 700 mld. dolarů. Vláda však počítala s postupným uvolňováním 

peněz. Částka 250 miliard dolarů byla uvolněna do ekonomiky ihned. Dalších 100 mld. dolarů 

se souhlasem Bílého domu a zbylých 350 miliard mohl vetovat Kongres v případě, že by plán 

nebyl účinný. Později se však ukázalo, že oceňování „toxických“ aktiv bylo nesmírně obtížné 

v důsledku zabavování nemovitostí pro nesplácení hypoték, klesajících cen nemovitostí nebo 

insolvence. Banky se rovněž obávaly, že prodejem těchto cenných papírů by nezískaly 

dostatek finančních prostředků pro jejich sanaci. Z tohoto důvodu bylo od původního záměru 

upuštěno. Ministerstvo financí v rámci TARPu vytvořilo nový program nazvaný Capital 

Purchase Program, který se zaměřil na rekapitalizaci zdraví bank zakoupením jejich 

prioritních akcií namísto „nezdravých“ aktiv. Prostředky z fondu TARP byly použity na 

nákup akcií nebo úvěry v American International Group, Citygroup, Morgan Stanley, JP 

Morgan, Bank of America a dalších finančních institucí (Liber8, 2009). 

Na konci roku 2008 pokračovaly významné zásahy vlády ke stabilizaci ekonomiky. 

Kromě finančních institucí požádal o pomoc také americký automobilový průmysl. V prosinci 

2008 představily Kongresu detroitské automobilky své firemní restrukturalizační plány, které 

zahrnovaly žádosti o 34 miliard dolarů v půjčkách, aby se předešlo bankrotu. Bushova 

administrativa poskytla z fondu TARP 17,4 miliard dolarů automobilkám Chrysler a GM. 

Společnost General Motors obdržela od vlády na začátku roku 2009 celkem 13,4 miliard 

dolarů. Chrysler získal 4 miliardy dolarů (Congressional Research Service, 2009). 
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4.3 Fiskální opatření za vlády prezidenta Baracka Obamy 

Barack Obama byl zvolen prezidentem Spojených států 4. listopadu 2008 a do funkce 

prezidenta nastoupil 20. ledna roku 2009. Jako pokračovatel tradic Demokratické strany 

v předvolební kampani sliboval proměnu Ameriky, která se týkala změn v politickém  

a osobním životě. Jeho volební program se orientoval zejména na pomoc rodinám střední 

třídy, národní bezpečnost, odsun amerických vojsk z Iráku nebo reformu zdravotnictví 

(Patriots For Obama, 2008). 

V únoru roku 2009 prezident Obama předložil rozpočtový návrh na fiskální rok 2010, 

který počítal ještě s deficitem ve výši 1,3 bilionů dolarů. Ve svém projevu uvedl, že je potřeba 

krátkodobě zvýšit rozpočtový schodek s cílem poskytnout okamžitou pomoc rodinám a oživit 

ekonomiku. Současně prezident apeluje, že bez nastolení fiskální disciplíny v dlouhodobějším 

výhledu nelze zaručit trvalý růst a sdílenou prosperitu. Do roku 2013 hodlá snížit schodek na 

533 miliard dolarů. Deficit federálního rozpočtu v roce 2009 činil 9,2 % HDP a podle záměru 

prezidenta by měl klesnout za 4 roky na úroveň 3 %. Obama má v plánu uspořit několik 

miliard díky nižším výdajům na válku v Iráku. Rovněž slíbil, že během 16 měsíců od převzetí 

úřadu stáhne většinu bojových jednotek z této země. Lehké navýšení rozpočtu ministerstva 

obrany je určeno na početní rozšíření armády, námořní pěchoty a na další personální výdaje. 

Nicméně ve zbraňových projektech a při nákupu vojenské techniky se očekávají výrazné 

škrty. Prezident oznámil i plánovanou zdravotnickou reformu. Cílem této reformy je kvalitní  

a dostupná péče pro každého Američana a zajištění povinného zdravotního pojištění pro děti. 

Příjmovou stránku federálního rozpočtu by chtěl zvýšit prostřednictvím zdanění nejbohatších 

Američanů. Dočasné daňové úlevy pro bohatší, kteří vydělávají nad 250 tisíc dolarů, nechá 

vypršet podle původního plánu v roce 2011. V roce 2013 navrhuje zvýšit daňové příjmy státu 

z 16 % na 19 % HDP. Většina těchto cílů byla známa již z předvolebního programu, některé 

z nich začal prezident realizovat během úvodních týdnů své funkce (iHNed zpravodajství, 

2009). 

Za hlavní prioritu však označil posílení ekonomiky z důvodu probíhající světové 

ekonomické krize. Zároveň připustil, že jeho úspěch či neúspěch v této oblasti bude 

charakterizovat celé jeho funkční období. V únoru roku 2009 podepsal návrh zákona o balíku 

ekonomických stimulů v hodnotě 787 miliard dolarů. Vláda rovněž rozhodla o podpoře trhu  

s bydlením částkou 275 miliard dolarů. K tak výrazné podpoře ekonomiky americká vláda 

nesáhla několik desítek let (iHNed zpravodajství, 2009). 
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4.3.1 Troubled Asset Relief Program II 

V únoru roku 2009 ministr financí Timothy Geithner nastínil záměr s cílem obnovit 

stabilitu finančního systému ve Spojených státech. Spolu s dalšími vládními agenturami  

a Federální rezervním systémem vytvořil plán finanční stability, který obsahoval nové 

mechanismy v rámci programu TARP. Velká část na financování plánu vycházela ze zákona 

Emergency Economic Stabilization Act z roku 2008, kterým byl zřízen program TARP. Tento 

finanční plán měl umožnit nastavit tržní hodnotu cenných papírů krytých hypotékami  

a dalších problémových aktiv. Zároveň by z těchto investic těžili američtí daňoví poplatníci. 

V této souvislosti vytvořila vláda program Public-Private Investments. Tento program 

kombinoval peněžní prostředky ze soukromých investičních fondů a veřejných prostředků na 

nákup „toxických“ aktiv od finančních institucí. PPIP se zaměřil na nákup 500 mld. až  

jeden bilion dolarů aktiv prostřednictvím 75 až 100 miliard dolarů vyčleněných z TARPu. 

Další finanční prostředky byly zajištěny Federálním rezervním systémem nebo Federální 

pojišťovnou vkladů (Teslik, 2009). 

Tento program nezůstal dlouho bez odezvy. V dubnu 2009 předložili Kongresu 

speciálně určení inspektoři zprávu, ve které zdůraznili nedostatky tohoto programu. Zástupci 

ministerstva financí prohlašovali, že spojení soukromého a státního sektoru bylo nejlepší 

možnou odpovědí na řešení problémových úvěrů a cenných papírů. Vláda tímto řešením 

chtěla ochránit daňové poplatníky před výraznými ztrátami. Soukromí investoři a daňoví 

poplatníci by se o zisk podělili rovnoměrně. V případě neziskovosti prodaných aktiv by jako 

první utrpěli možnou ztrátu investoři, následně až daňoví poplatníci. Někteří zákonodárci  

a ekonomové upozorňovali již dříve na potenciální ztráty, ke kterým by mohlo v rámci 

programu stabilizace docházet. 

Nicméně kritizován nebyl pouze Public-Private Investments program, ale celý TARP. 

V článku TARP Returns a „Drop in the Bucket“ Compared to Damage Done (Task, 2010) 

známý ekonom Joseph Stiglitz prohlásil: „Skutečnost, že některé banky splatí to, co jim bylo 

půjčeno za velmi výhodných podmínek, je pouze kapkou v moři ve srovnání se škodami 

způsobenými v ekonomice.“ Program na podporu problémových aktiv obsahoval i politický 

aspekt. V době svého vzniku za vlády prezidenta Bushe, řada pravicových politiků vyjádřila 

podporu této finanční výpomoci. Jakmile byl prezidentem zvolen Barack Obama, bývalí 

příznivci programu se stali zvučnými kritiky. S názorem vlády o úspěšném účinku programu 

nesouhlasil ani generální inspektor záchranného mechanismu Barofsky. V článku Where the 

Bailout Went Wrong zdůrazňoval jeho nedostatky. Podle něj TARP použil až příliš finančních 
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prostředků na pomoc velkým finančním institucím na místo trhu s bydlením, a nezaměřil se 

tak dostatečně na řešení hypotečního problému (Barofsky, 2011). 

Ministerstvo financí dne 30. září 2011 sdělilo, že Program na podporu problémových 

aktiv zaznamenal několik pozitivních a důležitých výsledků od své existence. Do bankovních 

institucí bylo investováno celkem 245 miliard dolarů. Ministerstvo financí k tomuto dni 

nashromáždilo téměř 258 mld. USD prostřednictvím splátek, prodejů, dividend, úroků  

a jiných příjmů. V souvislosti s automobilovým průmyslem se vybralo více než 40 mld. 

dolarů z 80 miliard dolarů poskytnutých především automobilkám General Motors a Chrysler 

Group. Ministerstvo financí očekává, že automobilový průmysl bude stát daňové poplatníky 

kolem 24 miliard dolarů. Ve spolupráci s ostatními federálními subjekty byl rovněž ukončen 

velký restrukturalizační plán pro American International Group. V květnu roku 2011 federální 

vláda prodala 200 milionový podíl kmenových akcií AIG, čímž snížila objem akcií AIG ve 

své držbě z 92 % na 77 %. Iniciativy programu směřovaly i k hypotečním dlužníkům  

a umožnily více než 850 tisícům rodinám udržet své nemovitosti a nastavit nové standardní 

postupy pro hypoteční služby, které nepřímo napomohly dalším zadluženým vlastníkům 

nemovitostí (The Department of Treasury Citizen´s Report, 2011). 

TARP hrál klíčovou roli pro stabilizaci finančního systému v době historické krize  

a pomohl ekonomickému oživení země. Ministerstvo financí USA hodnotí TARP jako 

program, který skoncoval s rostoucí panikou, rekapitalizoval finanční systém, opětovně 

nastartoval úvěrové trhy a snížil náklady na půjčky pro podniky a rodiny. Nezávislí odborníci 

se shodují, že tento program spolu s dalšími vládními opatřeními v reakci na finanční krizi 

zachránil téměř 8,5 milionů pracovních míst. Dále poskytl zásadní pomoc malým podnikům, 

bankám, vlastníkům domů a americkým automobilovým společnostem. Vše za cenu výrazně 

nižší než se původně očekávalo. Ministerstvo předpokládá, že náklady na program budou stát 

přibližně 70 miliard dolarů – jen jednu desetinu z původně povolených 700 miliard dolarů. 

Američtí daňoví poplatníci již obnovili přes 77 % finančních prostředků (318 miliard dolarů) 

ze 413 miliard dolarů, skutečně vyplácených za TARP. Daňoví poplatníci získali již od 

bankovních programů výnos v hodnotě 10 miliard dolarů. Obamova administrativa v roce 

2010 přijala zákon zvaný Dodd-Frank Wall Street Act a Zákon o ochraně spotřebitele, který 

ochraňuje postavení daňových poplatníků před dalším „ždímáním“ finančních prostředků na 

pomoc nezodpovědným finančním institucím. Tento zákon stanovuje významné finanční 

regulace a nástroje, které umožňují vládě zacházet s finančními institucemi jiným způsobem, 

než pouze provádět jejich sanaci z peněz daňových poplatníků (The Department of Treasury). 
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4.3.2 American Recovery Reinvestment Act 2009 

Tento právní akt představuje ekonomický stimulační balíček v hodnotě 787 miliard 

dolarů, který byl schválen Kongresem a podepsán prezidentem Obamou v únoru roku 2009. 

Program byl navržen s postupným uvolňováním finančních prostředků po dobu 10 let a měl 

pomoci vyvézt ekonomiku z finanční krize. Dalším úkolem bylo stimulovat hospodářský růst 

a zachránit 0,9 až 2,3 milionů pracovních míst. Na rozdíl od programu TARP, který pomohl 

velkým firmám, z programu ARRA plynulo více peněžních prostředků do amerických rodin  

a malých podniků. Zákon American Recovery and Reinvestment Act se skládá ze sedmi 

hlavních částí: 

 okamžitá úleva pro rodiny, 

 modernizace federální infrastruktury, 

 zvýšení alternativní výroby energie, 

 investice do vědeckého výzkumu a technologie, 

 rozvoj zdravotní péče, 

 zlepšení vzdělávání, 

 podpora malých podniků. 

Cílem okamžité úlevy pro rodiny bylo stimulovat poptávku přesměrováním 260 mld. 

dolarů z federálních zdrojů na snížení daní, daňových úlev a podpor v nezaměstnanosti. Malé 

podniky vytvářejí 70% všech nových pracovních míst. Z programu ARRA bylo přiděleno  

54 mld. dolarů na pomoc malým podnikům v podobě daňových odpočtů, úvěrů a úvěrových 

záruk (Amadeo, 2011). 

Pro maximální účinek programu ARRA přidělila vláda 720 miliard neboli 91,5 % 

celkových prostředků do rozpočtu na první tři fiskální léta - 185 mld. dolarů pro rok 2009, 

400 mld. pro rok 2010 a 135 mld. pro rok 2011. Ve skutečnosti bylo do konce fiskálního roku 

2009 vynaloženo 241,9 miliard dolarů. Daňové úlevy představovaly 92,8 miliard dolarů z této 

celkové částky. Na podporu v nezaměstnanosti putovalo 86,5 miliard dolarů a na vytváření 

nových pracovních míst 62,6 mld. dolarů. K 30. březnu roku 2011 bylo z programu vyčerpáno 

633,5 mld. dolarů. Na daňové úlevy šlo 259,9 miliard dolarů, na podporu v nezaměstnanosti 

181,7 mld. dolarů a 191,9 mld. dolarů na granty, federální zakázky nebo půjčky. Rozpočtový 

úřad Kongresu předpokládal, že stimulační balíček zvýší růst hrubého domácího produktu  

o 1,4% až 3,8% a zachrání 800 tisíc – 2,3 milionů pracovních míst do konce roku 2009. Přesto 

ekonomika zaznamenala pokles o 2,6 % v roce 2009. V roce 2010 však vzrostla o 2,6 %. 

(Amadeo, 2011). 
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K 30. říjnu 2009 bylo zachováno 641 tisíc pracovních míst. Podle ekonomických 

ukazatelů měl stimulační balíček úspěch. Ten však nelze přičíst pouze programu ARRA, 

neboť expanzivní měnová politika a silně se rozvíjející trhy také pomohly pozvednout 

ekonomiku (Amadeo, 2012). 

4.3.3. Obamova reforma zdravotnictví 

Prezident Obama již ve svém předvolebním programu zdůrazňoval nezbytnou potřebu 

reformovat zdravotnický systém. V roce 2008 nebylo pojištěno více než 46 milionů 

amerických občanů včetně téměř 9 milionů dětí. Další problém souvisel se zdravotním 

pojištěním, které již nepostačovalo ke krytí neustále rostoucích nákladů na zdravotní péči. 

Náklady na zdravotní péči vzrostly čtyři krát rychleji než mzdy za posledních šest let. 

Federální vláda vynakládala příliš málo finančních prostředků na prevenci a veřejné zdraví 

občanů, což se projevilo zhoršením kvality zdravotního sytému (Patriots For Obama, 2008). 

V březnu roku 2010 podepsal prezident Obama dva zákony o reformě zdravotnictví. 

Jedná se o Patient Protection and Affordable Care Act a Health Care and Education 

Reconciliation Act of 2010, který legislativně doplnil prvně zmiňovaný. Společně tyto zákony 

představují největší změnu amerického systému zdravotní péče od roku 1965. Hlavním 

účelem zdravotnické reformy je vytvořit efektivní a cenově dostupnou zdravotní péči. Důraz 

je kladen i na zvýšení kvality a transparentnosti zdravotního systému. Desítky milionů osob, 

především rodiny s dětmi a malí živnostníci budou mít prospěch z nových daňových úlev na 

zdravotní péči, které jim pomohou snížit náklady na pojistné a nákup pojištění. Congressional 

Budget Office předpokládá, že zákony rozšíří zdravotní pokrytí o dalších 32 milionů 

pojištěnců a sníží deficit federálního rozpočtu v následujících deseti letech o 143 miliard 

dolarů. Celkově by náklady na zdravotní péči od roku 2010 – 2019 měly dosáhnout částky 

zhruba 940 miliard dolarů (The White House). 

Většina reformních opatření v oblastech financování a poskytování zdravotní péče by 

měla být realizována do roku 2014. Zákon Patient Protection and Affordable Care Act 

stanovuje povinnou účast všech Američanů na zdravotním pojištění v roce 2014. V opačném 

případě osoby nepojištěné (výjimky jsou u osob s nízkými příjmy) zaplatí roční pokutu ve 

výši 695 dolarů. Osoby s příjmy nižšími než 133 % federální hranice chudoby 
12

 získají nárok 

na účast v programu Medicaid, který bude výrazně rozšířen od roku 2014. Osoby s příjmy 

mezi 133 % a 400 % federální hranice chudoby si budou moci koupit pojištění s federální 

                                                           
12

 Federální hranice chudoby činí 14 404 dolarů pro jednotlivce nebo 29 327 dolarů pro čtyřčlennou rodinu 

v roce 2010.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010
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podporou prostřednictvím Health Insurance Exchanges. Jedná se o burzy, na nichž by 

pojišťovny zveřejňovaly své nabídky, čímž by lidé mohli získat levnější zdravotní pojištění 

než doposud. Pokud by finanční prostředky občanů nepostačily ani na levnější pojištění, 

získali by na jeho pořízení daňové úlevy (Galewitz, 2010). 

Firmy mohou získat daňové úlevy na koupi pojištění, jestliže mají 25 nebo méně 

zaměstnanců a pracovní sílu s průměrnou mzdou do 50 tisíc dolarů. Daňové úlevy jsou od 

roku 2010 stanoveny do výše 35 % nákladů na pojištění. V roce 2014 dosáhnou tyto úlevy až 

50 % nákladů. Pro malé i střední podniky bude zřízena speciální burza na zakoupení pojištění. 

Podniky s více než 50 zaměstnanci budou muset povinně pojistit své zaměstnance, v opačném 

případě zaplatí pokutu (Galewitz, 2010). 

Další důležité opatření se vztahuje na větší odpovědnost komerčních pojišťoven. 

V současné době platí pravidlo, že pojišťovny mohou, nikoli musí pojistit kteroukoli osobu. 

Často tak docházelo k problémům u rizikových pacientů, kteří byli pojišťovnami odmítnuti. 

Od roku 2014 bude platit nařízení, které pojišťovnám ukládá povinnost pojistit každého bez 

ohledu na jeho zdravotní stav, genetické informace, léčebnou historii. Tato povinnost je platná 

u dětí již od roku 2010. Pojišťovnám bude zakázáno nastavovat rozdílné pojistné podle 

pohlaví a výše příjmů. (The White House). 

Reforma je zaměřena i na posílení programu Medicare. Nově zřízené Centrum pro 

Medicare a Medicaid inovace slouží k testování a podpoře nových modelů, které mohou snížit 

náklady a zvýšit kvalitu zdravotní péče. Některé preventivní služby jsou nově podle zákona 

poskytovány seniorům zdarma. Ti senioři, kteří platí nejvíce za léky na předpis, získají úlevu 

na jejich pokrytí. V roce 2010 téměř 4 miliony lidí obdrželo na úhradu nákladů jednorázový 

šek v hodnotě 250 dolarů. Náklady za léky na předpis budou klesat i v dalších letech. Do roku 

2020 by mělo dojít k uzavření mezery, což znamená, že pojištěnci již nebudou odpovědni za 

krytí léků na předpis v plné výši, ale zaplatí pouze 25 % nákladů (The White House). 

Zdravotnická reforma vyvolala celou řadu diskuzí. Vláda Baracka Obamy hovoří  

o reformě jako nutném kroku, který přispěje ke snížení vysokých nákladů na zdravotní péči, 

zvýší počet pojištěnců a kvalitu zdravotní péče. S tímto tvrzením však nesouhlasí řada kritiků 

včetně opoziční Republikánské strany. Podle nich reforma nepřinese do systému zdravotní 

péče požadované úspory, ale naopak zvýší zadlužení Spojených států. Podle politika Newta 

Gingriche představuje Obamova zdravotní reforma nástroj „světského socialismu“, který 

omezuje osobní svobodu Američanů a prohlubuje moc levicové vlády. Vytvořením nových 

vládních agentur a programů dochází pouze k rostoucí byrokracii a regulaci svobodné volby 

občanů v oblasti zdravotní péče (Gingrich, 2011). 
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Zdravotní reforma vytváří také nové daně, které mají sloužit k uhrazení celkových 

nákladů na zdravotní péči. Gingrich je přesvědčen, že zavedení těchto daní včetně nových 

federálních programů, úřadů a dotací zvýší celkové náklady na zdravotní péči. Ještě před 

přijetím zdravotní reformy prezident prohlašoval, že tato reforma nepřidá ani desetník 

schodku navíc. Poslední studie CBO potvrzuje, že odhadovaný deficit vzroste o 71 miliard 

kvůli nově přijaté legislativě. Ředitel Centra pro Medicare a Medicaid služby odhaduje, že 

reforma srazí výdaje na Medicare o 494 miliard dolarů. Škrty se očekávají v hodnotě  

39 miliard u domácí péče, 131 miliard u nemocnic, 22 miliard u zdravotnického vybavení  

a Medicare výhody 101 miliard dolarů (Gingrich, 2011). 

Názory veřejnosti na zdravotní reformu jsou odlišné. V dubnu roku 2009 podle 

NBC/Wall Street Journal souhlasilo s reformou 33 % dotázaných Američanů a 26 % bylo 

proti. V lednu 2010 agentura Rasmussen zjistila, že pouze 12 % dotázaných věřilo, že reforma 

nezvýší náklady na zdravotní péči, ale 60 % usuzovalo jinak. Podle stejné agentury v březnu 

roku 2010 vyjádřilo podporu reformě 41 % dotázaných občanů, zatímco 54 % bylo proti. 

(Gingrich, 2011). 

4.3.4 Obamův plán na redukci národního dluhu 

Dne 19. září 2011 představil prezident Obama plán na redukci národního dluhu 

Spojených států zhruba o 3 biliony dolarů v příštím desetiletí. Tento plán odráží jeho vizi, jak 

obnovit fiskální udržitelnost této země. Hlavní myšlenkou návrhu je, že lidé s vysokými 

příjmy včetně velkých korporací by měli platit vyšší daně, než je tomu tak v současnosti. 

Prezident uvedl, že bude vetovat jakýkoli zákon, který snižuje dluh prostřednictvím škrtů 

v dávkách a nezahrnuje vyšší zdanění bohatých (Sahadi, 2011). 

Obamův plán se skládá z úspor nejméně v hodnotě 3 bilionů dolarů, přičemž 1 bilion 

dolarů úspor již prezident podepsal v zákoně o dluhovém stropu, který byl přijat v srpnu roku 

2011. Z toho však téměř 500 miliard dolarů musí být vynaloženo na úhradu nedávno přijatého 

zákona American Jobs Act. 
13

 Navrhované úspory jsou dále obsaženy ve škrtech na povinné 

výdaje, okolo 580 miliard dolarů. Z této částky by pocházelo 248 miliard z programu 

Medicare, kdy 90 % těchto úspor by představovaly snížené přeplatky v systému. Úspory 

z programu Medicaid a ostatních zdravotních programů by měly dosahovat 72 miliard dolarů. 

Součástí návrhu jsou také výdajové škrty z jiných povinných programů ve výši 250 miliard 

dolarů a úrokové úspory z federálního dluhu v hodnotě 430 miliard dolarů (Sahadi, 2011). 

                                                           
13

American Jobs act je zákon, který byl prezidentem podepsán 8. září roku 2011. Tato legislativa má podpořit 

tvorbu nových pracovních míst a snížit vysokou míru nezaměstnanosti, která přetrvává z doby ekonomické 

krize.  
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Daňové příjmy jsou odhadovány ve výši 1,5 bilionů dolarů. Většinu těchto příjmů by 

vláda měla získat uplynutím Bushových daňových škrtů. Kromě toho prezident sdělil hlavní 

zásady pro budoucí daňovou reformu. Podle něj by každý reformní plán měl podporovat 

vytváření pracovních míst, hospodářský růst a zahrnovat vyšší zdanění pro nejbohatší 

Američany. Následující úspory v hodnotě 1,1 bilionů dolarů vycházejí z financování 

válečných operací. Vláda počítá se snížením výdajů v Iráku a Afghánistánu v příštím 

desetiletí, které vyplynou z plánovaného odchodu vojsk a měnící se povahy operací v těchto 

zemích. Další úspory by vyplývaly z výdajových stropů, které administrativa Obamy navrhla 

na budoucí zámořské nouzové operace (Sahadi, 2011). 

4.4 Shrnutí 

V americké historii hospodařila často federální vláda s rozpočtovým deficitem. 

Zejména v posledních letech za vlády prezidentů Bushe juniora a Baracka Obamy se deficity 

federálních rozpočtů výrazně zvýšily. Poslední přebytek federálního rozpočtu byl zaznamenán 

v roce 2001. V roce 2002 činil schodek federálního rozpočtu 158 miliard dolarů. Nejvyššího 

schodku dosáhla federální vláda v roce 2009 ve výši 1,413 bilionů dolarů, což představuje 

10,2 % HDP. To se projevilo i v nárůstu národního dluhu. V roce 2002 dosahoval národní 

dluh 6,2 bilionů dolarů, v roce 2009 již 11,9 bilionů dolarů. 

Národní dluh, jako celková výše kumulovaných ročních deficitů, je složen ze dvou 

částí. Jedná se o dluh v držbě veřejnosti a mezivládní dluh. Dluh v držbě veřejnosti tvoří dluh 

v držení jednotlivců, podniků, mezinárodních investorů, států a dalších subjektů. Mezivládní 

dluh je dluh federální pokladny, který drží především vládní instituce, zejména svěřenecké 

fondy. Národní dluh je ve Spojených státech závažným problémem zejména v posledních pěti 

letech, kdy se zvýšil téměř o 60%. V srpnu roku 2011 Spojené státy navýšily dluhový strop  

o 2,1 bilionů dolarů, aby odvrátily hrozící bankrot. Dluhový strop byl zaveden již v roce 1917 

Kongresem Spojených států. Od té doby byl dluhový strop aplikován mnohokrát.  

Významným aktem za vlády prezidenta Bushe jun. byl plán na poskytnutí daňových 

úlev. Ten byl plně realizován v roce 2003 a obsahoval opatření na snížení daňové zátěže 

obyvatel. Dalším jeho cílem bylo oživit hospodářský růst a snížit míru nezaměstnanosti. 

Vlivem daňové reformy mělo dojít ke snížení daňových příjmů o více než 1,35 bilionů dolarů 

v průběhu následujících deseti let. Odpůrci této reformy prohlašovali, že daňové úlevy 

negativně ovlivnily hospodaření federálního rozpočtu a výrazně napomohly k prohloubení 

deficitů federálních rozpočtů v jednotlivých letech. 
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Na nárůstu deficitů se podílely i vyšší výdaje na obranu v souvislosti s teroristickými 

útoky z 11. září 2001 a povinné programy jako sociální zabezpečení, Medicare a Medicaid, na 

které plyne každoročně značná část finančních prostředků z federálního rozpočtu. Velký 

objem finančních prostředků byl čerpán v roce 2007, kdy Spojené státy zasáhla finanční krize. 

Federální vláda v důsledku bankrotu a nesolventnosti některých bank spustila program TARP 

v hodnotě 700 miliard dolarů, který měl stabilizovat zhoršenou situaci na finančních trzích. 

V roce 2009 se stal novým prezidentem Barack Obama, který navázal na svého 

předchůdce a pokračoval v sanaci finančních institucí. Rovněž přijal stimulační balíček 

v hodnotě 787 miliard dolarů, který měl oživit ekonomiku z důvodu probíhající hospodářské 

krize, která byla důsledkem finanční krize z roku 2007.  

Prezident Obama již ve svém předvolebním programu upozornil na nezbytnou potřebu 

reformovat zdravotnický systém. V roce 2010 byly přijaty dva zákony o reformě 

zdravotnictví, které představují největší změnu amerického systému zdravotní péče od roku 

1965. Hlavním cílem této reformy je vytvořit efektivní, cenově dostupnou lékařskou péči  

a zvýšit počet pojištěnců. Celkové náklady na zdravotní reformu by měly od roku 2010 do 

roku 2019 dosáhnout zhruba 940 miliard dolarů. 

V souvislosti s nepříznivým vývojem amerických veřejných financí představil Obama 

v září 2011 plán na redukci národního dluhu v příštím desetiletí. Tento plán se skládá z úspor 

v hodnotě 3 bilionů dolarů, přičemž 1 bilion dolarů úspor podepsal již v zákoně o dluhovém 

stropu. Plán znázorňuje vizi prezidenta, jak obnovit fiskální udržitelnost Spojených států. 
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5 Závěr 

Fiskální politika Spojených států je realizována federální vládou, která prostřednictvím 

federálního rozpočtu ovlivňuje vývoj ekonomiky. Zejména na počátku nového tisíciletí, kdy 

se prezidentem stal George W. Bush jun., se fiskální politika začala ubírat novým směrem. 

V prvním roce jeho volební funkce federální vláda hospodařila s přebytkem federálního 

rozpočtu, který činil 128 miliard dolarů. Avšak během poměrně krátkého období vláda přijala 

řadu zákonů, které přeměnily přebytek federálního rozpočtu ve schodek. Jednou z těchto 

příčin bylo přijetí daňové reformy, která měla za následek úbytek daňových příjmů 

v horizontu 10 let. Snížení daní si mělo během let 2002 až 2011 vyžádat okolo 1,35 bilionů 

dolarů. V důsledku teroristických útoků na Spojené státy vzrostly diskreční výdaje, a to 

především výdaje na obranu. Rovněž mandatorní výdaje v podobě programů sociálního 

zabezpečení, Medicare a Medicaid přispěly k růstu výdajů z federálního rozpočtu. Jejich 

význam ve skladbě federálního rozpočtu rok od roku narůstá. Tato a jiná opatření se podílela 

na tvorbě deficitního rozpočtu. V roce 2002 byl schodek federálního rozpočtu ve výši  

158 miliard dolarů. V následujících letech se stav amerických financí nezlepšil. Nedostatečné 

výnosy z daní a neustálý růst výdajů z rozpočtu prohloubily deficit a národní dluh. V roce 

2006 dosahoval federální dluh 8,45 bilionů dolarů. Na počátku funkčního období prezidenta 

Bushe činil federální dluh 5,77 bilionů dolarů. Lze říci, že daňová reforma, která měla 

původně nastartovat hospodářský růst a vyvézt ekonomiku z hrozící recese, spíše zvýraznila 

nedostatek příjmů v rozpočtu, což nutilo vládu půjčovat si peníze na kapitálovém trhu, a tím 

vzniklo další velké zadlužení.  

Další skutečností, která si vyžádala velký objem peněžních prostředků, byla finanční 

krize z roku 2007, které předcházela americká hypoteční krize. Tato se brzy rozšířila do 

celého finančního sektoru a v roce 2008 zasáhla reálnou ekonomiku po celém světě. Federální 

vláda v reakci na problémy v bankovním sektoru spustila jeden z největších výdajových 

programů do této doby, 700 miliard dolarový Program na podporu problémových aktiv. 

TARP byl určen k nákupu a pojištění problematických aktiv od finančních institucí za 

účelem stabilizovat finanční trhy. Situace byla natolik vážná, že o pomoc požádaly také 

největší americké automobilky. Pokles výroby a růst nezaměstnanosti ovlivnil příjmy a výdaje 

federálního rozpočtu. Vláda se snažila svými expanzivně fiskálními zásahy stabilizovat 

zhoršenou ekonomickou situaci. To se odrazilo na financování výdajů z federálního rozpočtu. 

V roce 2008 byl schodek ve výši 459 miliard dolarů. O rok později činil deficit rozpočtu 

téměř o 1 bilion dolarů více. 



56 
 

V této kritické době končí osmiletá prezidentská funkce George W. Bushe jun.  

a novým prezidentem je zvolen Barack Obama. Ten se v lednu roku 2009 stal prvním 

afroamerickým prezidentem Spojených států. V roce 2009 prezident Obama předložil 

rozpočtový návrh na fiskální rok 2010, který počítal ještě s deficitem ve výši 1,3 bilionů 

dolarů. Podobně jako jeho předchůdce pokračoval v posílení ekonomiky z důvodu probíhající 

světové ekonomické krize. V roce 2009 podepsal balík ekonomických stimulů v hodnotě  

787 miliard dolarů s postupným uvolňováním finančních prostředků po dobu 10 let. Tento 

balíček stimulů měl pomoci vyvézt ekonomiku z finanční krize a stimulovat hospodářský růst 

včetně zachování několika milionů pracovních míst. V roce 2010 podepsal prezident Obama 

dva zákony o reformě zdravotnictví. Celkově by náklady na zdravotní péči od roku 2010 až 

do 2019 měly dosáhnout částky zhruba 940 miliard dolarů.  

Prezidentu Bushovi byla především vytýkána daňová reforma, která podle kritiků 

zvýšila veřejné zadlužení o 2,6 bilionů dolarů. Federální daňové příjmy poklesly z 20,6 % 

hrubého domácího produktu v roce 2000 na 18,5 % HDP v roce 2007. Daňová reforma se sice 

podílela na snížení daňové zátěže pro obyvatele, avšak podle většiny ekonomů požadovaný 

hospodářský růst a zvýšení zaměstnanosti přinesla jen v krátkodobém horizontu. Většina 

přijatých opatření nebyla natolik účinná, jak prezident očekával.  

Prezident Obama nastoupil do prezidentské funkce s deficitem federálního rozpočtu ve 

výši 1,413 bilionů dolarů, který zanechal jeho předchůdce George W. Bush. Jeho reformy 

jsou podstatně účinnější, než tomu bylo v případě bývalého prezidenta. Podle ekonomických 

ukazatelů měl stimulační balíček v podobě zákona ARRA úspěch. V roce 2010 vzrostl reálný 

hrubý domácí produkt o 1,1 až 3,5 %. K 30. říjnu 2009 bylo zachováno 641 tisíc pracovních 

míst. Velmi diskutovaným opatřením jeho vlády je reforma zdravotnictví, na kterou jsou 

názory velmi odlišné. Většina kritiků se obává, že reforma zvýší náklady na zdravotní péči 

včetně růstu národního dluhu, který v roce 2011 dosahoval 15,4 bilionů dolarů.   

Závěrem lze konstatovat, že současný stav amerických veřejných financí je vážný. 

Během časového období deseti let se prezidentům Bushovi i Obamovi podařilo zvýšit 

americký dluh téměř o 10 bilionů dolarů. Tato suma představuje 270 % dluhu před jejich 

nástupem. Vážnost této situace dokládá nutnost Spojených států zvyšovat dluhový strop, který 

byl posledně navýšen v roce 2011. Kdyby se tak nestalo, Spojeným státům by hrozil bankrot. 

Je těžké predikovat, zda by k tomuto bankrotu z praktického hlediska opravdu došlo, neboť 

představa kolapsu nejsilnějšího ekonomického státu světa si nikdo z nás neumí představit. 

Faktem zůstává, že Agentura Standard and Poor´s v reakci na rozpočtový problém USA 

vzápětí snížila jeho úvěrový rating z nejvyššího stupně AAA o jednu úroveň na AA+. 



57 
 

Seznam použité literatury  

Knižní zdroje: 

BURKS-BUSSING, Marie. Deficit: Why Should I Care? 1. ed. Apress, 2011. 144 s. ISBN 

978-1-4302-3659-7. 

DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2008. 331 s. ISBN 978-80-7400-075-1. 

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Hospodářská politika vybraných zemí (I. díl). Ostrava: Vysoká škola 

báňská-Technická univerzita Ostrava, 2006. 108 s. ISBN 80-248-1188-X. 

HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ a kol. Veřejné finance. Praha: ASPI, 2007. 

364 s. ISBN 978-80-7357-301-0. 

JUREČKA, Václav a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Makroekonomie, základní kurs. 1. vyd. Ostrava: 

VŠB – TU Ostrava, 2009. 299 s. ISBN 978-80-248-0530-6. 

KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 2. vyd. Ostrava: Sokrates, 

2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4. 

MUSGRAVE A., Richard a Peggy MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: 

Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4. 

NEWT, Gingrich. To Save America: Stopping Obama's Secular-Socialist Machine. 

Washington, DC: Regnery Publishing, Inc., 2011. 392 s. ISBN 978-1-59698-190-4. 

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, 2008. 580 s. 

ISBN 978-80-7357-358-4. 

URBAN, Luděk. Praktická hospodářská politika. Praha: VŠE, 1995. ISBN 80-7079-941-2. 

Internetové zdroje: 

ADLER, Loren a Shai AKABAS. “Security” vs. “Defense” Spending“ [online]. ©2011 [cit. 

2012-03-12]. Dostupné z: 

http://www.bipartisanpolicy.org/blog/2011/08/%E2%80%9Csecurity%E2%80%9D-vs-

%E2%80%9Cdefense%E2%80%9D-spending 

AMADEO, Kimberly. ARRA Details [online]. ©2011 [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: 

http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/a/Economomic_Stimulus_Package_in_Detail

.htm 

http://www.bipartisanpolicy.org/blog/2011/08/%E2%80%9Csecurity%E2%80%9D-vs-%E2%80%9Cdefense%E2%80%9D-spending
http://www.bipartisanpolicy.org/blog/2011/08/%E2%80%9Csecurity%E2%80%9D-vs-%E2%80%9Cdefense%E2%80%9D-spending
http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/a/Economomic_Stimulus_Package_in_Detail.htm
http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/a/Economomic_Stimulus_Package_in_Detail.htm


58 
 

AMADEO, Kimberly. FY 2011 U. S. Federal Budget [online]. ©2012 [cit. 2012-04-29]. 

Dostupné z: http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/p/FY-2011-Federal-Budget.htm 

AMADEO, Kimberly. What Was the Stimulus Package? [online]. ©2012 [cit. 2012-04-16]. 

Dostupné z: 

http://useconomy.about.com/od/candidatesandtheeconomy/a/Obama_Stimulus.htm 

BAROFSKY, Neil. Where the Bailout Went Wrong [online]. ©2011 [cit. 2012-04-22]. 

Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/03/30/opinion/30barofsky.html?_r=2 

CENTER ON BUDGET AND POLICY PRIORITIES. Tax Cuts: Myths and Realities 

[online]. ©2008 [cit. 2012-04-11]. Dostupné z: http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=692 

CIA WORLD FACTBOOK. United States of America [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné 

z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE. The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 

2011 to 2021 [online]. ©2011 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: 

http://budget.senate.gov/democratic/index.cfm/files/serve?File_id=94312aeb-8a73-41cd-

b774-8533403f83a6 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. U. S. Vehicle Industry: Federal Financial 

Assitance and Restructuring. [online]. ©2009 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: 

http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40003.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Causes of the Financial Crisis [online].  

©2010 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Mandatory Spending Since 1962 [online].  

©2011 [cit. 2012-03-16]. Dostupné z: http:// www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33074.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. The Bush Tax Cuts and the Economy [online]. 

© 2010 [cit. 2012-03-23]. Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41393.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other 

[online]. ©2011 [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf 

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. Trends in Discretionary Spending [online].  

©2010 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34424.pdf 

http://useconomy.about.com/od/usfederalbudget/p/FY-2011-Federal-Budget.htm
http://useconomy.about.com/od/candidatesandtheeconomy/a/Obama_Stimulus.htm
http://www.nytimes.com/2011/03/30/opinion/30barofsky.html?_r=2
http://www.cbpp.org/cms/?fa=view&id=692
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
http://budget.senate.gov/democratic/index.cfm/files/serve?File_id=94312aeb-8a73-41cd-b774-8533403f83a6
http://budget.senate.gov/democratic/index.cfm/files/serve?File_id=94312aeb-8a73-41cd-b774-8533403f83a6
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40003.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40173.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33074.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41393.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34424.pdf


59 
 

ECONOMYWATCH. US Economy [online]. ©2010 [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: 

http://www.economywatch.com/world_economy/usa/?page=full 

EDWARDS, Chris. Fiscal Federalism [online]. ©2004 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://www.cato.org/pubs/handbook/hb109/hb_109-12.pdf 

FIELDHOUSE, Andrew a Ethan POLLACK. Tenth Anniversary of the Bush-era Tax Cuts 

[online]. ©2011 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: 

http://www.americanthinker.com/2010/03/lying_about_bushs_tax_cuts.html 

FOY, Andrew a Brenton STRANSKY. Lying About Bush's Tax Cuts [online]. ©2010 [cit. 

2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.americanthinker.com/2010/03/lying_about_bushs_tax_cuts.html 

GALEWITZ, Phil. Consumers Guide To Health Reform [online]. ©2010 [cit. 2012-04-27]. 

Dostupné z: http://www.kaiserhealthnews.org/Stories/2010/March/22/consumers-guide-

health-reform.aspx 

GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Bureau of the Public Debt’s Fiscal Years 

2011 and 2010 Schedules of Federal Debt [online]. ©2011 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: 

http://www.gao.gov/new.items/d12164.pdf 

GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Federal Debt [online]. ©2004 [cit. 2012-

04-01]. Dostupné z: http://www.gao.gov/new.items/d04485sp.pdf 

INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database, September 

2011 [online]. [cit. 2012-02-12]. Dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2009&ey=2016

&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=35&pr1.y=19&c=111&s=NGDP&grp=0

&a= 

KRULÍK, Oldřich. Místo a úkoly ministerstva vnitřní bezpečnosti USA [online]. ©2007 [cit. 

2012-03-25]. Dostupné z: http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/2-

2003/misto-a-ukoly-ministerstva-vnitrni-bezpecnosti-usa.html 

LIBER8. What’s Under the TARP? [online]. ©2009 [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: 

http://research.stlouisfed.org/pageone-economics/uploads/newsletter/2009/200903.pdf 

OECD. Government deficit [online]. ©2011 [cit. 2012-02-18]. Dostupné z: http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/government-deficit_gov-dfct-table-en 

http://www.economywatch.com/world_economy/usa/?page=full
http://www.cato.org/pubs/handbook/hb109/hb_109-12.pdf
http://www.americanthinker.com/2010/03/lying_about_bushs_tax_cuts.html
http://www.americanthinker.com/2010/03/lying_about_bushs_tax_cuts.html
http://www.kaiserhealthnews.org/Stories/2010/March/22/consumers-guide-health-reform.aspx
http://www.kaiserhealthnews.org/Stories/2010/March/22/consumers-guide-health-reform.aspx
http://www.gao.gov/new.items/d12164.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d04485sp.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2009&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=35&pr1.y=19&c=111&s=NGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2009&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=35&pr1.y=19&c=111&s=NGDP&grp=0&a
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2009&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=35&pr1.y=19&c=111&s=NGDP&grp=0&a
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/misto-a-ukoly-ministerstva-vnitrni-bezpecnosti-usa.html
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/misto-a-ukoly-ministerstva-vnitrni-bezpecnosti-usa.html
http://research.stlouisfed.org/pageone-economics/uploads/newsletter/2009/200903.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/government-deficit_gov-dfct-table-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/government-deficit_gov-dfct-table-en


60 
 

PATRIOTS FOR OBAMA. What is Barack Obama's platform? [online]. ©2008 [cit. 2012-

04-18]. Dostupné z: http://www.patriotsforobama.org/obama/obama_platform.html 

RIEDL, Brian. Ten Myths About the Bush Tax Cuts [online]. ©2007 [cit. 2012-04-08]. 

Dostupné z: http://www.heritage.org/research/reports/2007/01/ten-myths-about-the-bush-tax-

cuts 

SAHADI, Jeanne. Obama unveils $3 trillion in debt cuts [online]. ©2011 [cit. 2012-05-01]. 

Dostupné z: http://money.cnn.com/2011/09/19/news/economy/obama_debt_plan/index.htm 

ŠPAČKOVÁ, Iva. Bankrot už Američanům nehrozí, boj o rozpočet skončil podpisem Obamy 

[online]. ©2011 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/americky-senat-

potvrdil-navyseni-dluhoveho-stropu-bankrot-usa-nehrozi-1ak-/eko-

zahranicni.aspx?c=A110802_185516_eko-zahranicni_spi 

TASK, Aaron. Stiglitz: TARP Returns a "Drop in the Bucket" Compared to Damage Done 

[online]. ©2010 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z: http://finance.yahoo.com/tech-ticker/stiglitz-

tarp-returns-a-%22drop-in-the-bucket%22-compared-to-damage-done-

535544.html?tickers=XLF,SKF,AIG, 

TAX POLICY CENTER. The Numbers: What are the federal government’s sources of 

revenue? [online]. ©2011 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: 

http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/background/numbers/revenue.cfm 

TESLIK HUDSON, Lee. Primer: The Financial Stability Plan [online]. ©2009 [cit. 2012-04-

20]. Dostupné z: http://www.cfr.org/united-states/primer-financial-stability-plan/p18921 

THE DEPARTMENT OF TREASURY. Troubled Asset Relief Program Citizen´s Report 

[online]. ©2011 [cit. 2012-04-21]. Dostupné z: http://www.treasury.gov/initiatives/financial-

stability/briefing-room/news/Pages/citizens-report-2011.aspx 

THE WHITE HOUSE. Historical tables [online]. [cit. 2012-03-05]. Dostupné z: 

http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals/ 

THE WHITE HOUSE. Overview of Health Reform [online]. [cit. 2012-27-04]. Dostupné z: 

http://www.whitehouse.gov/health-care-meeting/proposal/whatsnew/overview 

THE WHITE HOUSE. Understanding the Reforms [online]. [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: 

http://www.whitehouse.gov/healthreform/healthcare-overview#healthcare-menu 

http://www.patriotsforobama.org/obama/obama_platform.html
http://www.heritage.org/research/reports/2007/01/ten-myths-about-the-bush-tax-cuts
http://www.heritage.org/research/reports/2007/01/ten-myths-about-the-bush-tax-cuts
http://money.cnn.com/2011/09/19/news/economy/obama_debt_plan/index.htm
http://ekonomika.idnes.cz/americky-senat-potvrdil-navyseni-dluhoveho-stropu-bankrot-usa-nehrozi-1ak-/eko-zahranicni.aspx?c=A110802_185516_eko-zahranicni_spi
http://ekonomika.idnes.cz/americky-senat-potvrdil-navyseni-dluhoveho-stropu-bankrot-usa-nehrozi-1ak-/eko-zahranicni.aspx?c=A110802_185516_eko-zahranicni_spi
http://ekonomika.idnes.cz/americky-senat-potvrdil-navyseni-dluhoveho-stropu-bankrot-usa-nehrozi-1ak-/eko-zahranicni.aspx?c=A110802_185516_eko-zahranicni_spi
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/stiglitz-tarp-returns-a-%22drop-in-the-bucket%22-compared-to-damage-done-535544.html?tickers=XLF,SKF,AIG
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/stiglitz-tarp-returns-a-%22drop-in-the-bucket%22-compared-to-damage-done-535544.html?tickers=XLF,SKF,AIG
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/stiglitz-tarp-returns-a-%22drop-in-the-bucket%22-compared-to-damage-done-535544.html?tickers=XLF,SKF,AIG
http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/background/numbers/revenue.cfm
http://www.cfr.org/united-states/primer-financial-stability-plan/p18921
http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/briefing-room/news/Pages/citizens-report-2011.aspx
http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/briefing-room/news/Pages/citizens-report-2011.aspx
http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals/
http://www.whitehouse.gov/health-care-meeting/proposal/whatsnew/overview
http://www.whitehouse.gov/healthreform/healthcare-overview#healthcare-menu


61 
 

TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. 255 s. ISBN 80-248-

0280-5. Dostupné z: https://portalekf.wps.vsb.cz 

U. S. CENSUS BUREAU. Public School Finance Data [online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné 

z: http://www.census.gov/govs/school/historical_data.html 

U. S. CENSUS BUREAU. Total Outlays for Grants to State and Local Governments [online]. 

©2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 

http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0432.pdf 

U. S. DEPARTMENT OF TREASURY. Duties & Functions of the U. S. Department of the 

Treasury [online]. [cit. 2012-02-18]. Dostupné z: http://www.treasury.gov/about/role-of-

treasury/Pages/default.aspx 

U. S. DEPARTMENT OF EDUCATION. No Child Left Behind A Desktop Reference 2002 

[online]. [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: 

http://www2.ed.gov/admins/lead/account/nclbreference/reference.pdf 

USGOVERNMENTSPENDING.COM. US Federal Deficit - Charts Analysis [online]. [cit. 

2012-04-01]. Dostupné z: http://www.usgovernmentspending.com/spending_brief.php 

UTAH FOUNDATION RESEARCH REPORT. U. S. Federal Deficits and Debt 

Understanding the History and Context [online]. ©2011 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: 

http://www.utahfoundation.org/img/pdfs/rr701.pdf 

ZAJÍČEK, Miroslav. Reaganomika bez pověr a iluzí [online]. ©2004 [cit. 2012-02-28]. 

Dostupné z: http://libinst.cz/clanky.php?id=358 

  

https://portalekf.wps.vsb.cz/
http://www.census.gov/govs/school/historical_data.html
http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0432.pdf
http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0432.pdf
http://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/about/role-of-treasury/Pages/default.aspx
http://www2.ed.gov/admins/lead/account/nclbreference/reference.pdf
http://www.usgovernmentspending.com/spending_brief.php
http://www.utahfoundation.org/img/pdfs/rr701.pdf
http://libinst.cz/clanky.php?id=358


62 
 

Seznam zkratek 

AIG American International Group 

ARRA American Recovery and Reinvestment Act 

CBO Congressional Budget Office 

DI Disability Insurance 

DOD  Department of Defense 

GM  General Motors 

HDP Hrubý domácí produkt 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

OASI  Old Age and Survivor´s Insurance  

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

PPIP  Public-Private Investment Program 

SSI Supplemental Security Income  

TANF  Temporary Assistance for Needy Families 

TARP  Troubled Asset Relief Program 

TIPS  Treasury Inflation-Protected Securities 

USA  United States of America 

USD United States dollar 

  

http://www.ssa.gov/pubs/11000.html
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=tanf&source=web&cd=1&ved=0CHIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTemporary_Assistance_for_Needy_Families&ei=9OOmT_39GoiXOvCp2JgD&usg=AFQjCNEPs3xDj5jGJwMSMheoGj2c6gniRw


63 
 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka č. 3.1  Přehled hlavních federálních daňových příjmů od roku 2000 - 2011  

(v %)……………………………………………………………………….26 

Tabulka č. 4.2  Vývoj národního dluhu v letech 2000 – 2011 (v mil. USD)………………38 

Tabulka č. 4.3 Rozpočet Ministerstva obrany USA v letech 2001 – 2010……………......43 

Graf č. 3.1 Diskreční, mandatorní výdaje a výdaje na úroky z dluhu v letech  

2000 - 2011(v%)…………...………………………………………………31 

Graf č. 4.2  Přehled příjmů, výdajů a schodku/přebytku federálního rozpočtu v letech 

2000 – 2011 (v mil. USD)…………………………………………………37 

  



64 
 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO; 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne 11. května 2012 

 Tomáš Krenželok 

 jméno a příjmení studenta 



65 
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Výdaje na Medicaid, Medicare, soc. zabezpečení v letech 2000 – 2011 

Příloha č. 2 Válečné operace a zdroje financování v letech 2001 – 2010 


