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Abstrakt 

Tématem práce je státní rozpo�et �eské republiky. Státní rozpo�et je zde 

p�edstaven jako celek, který je složen z p�íjm� a výdaj�, využívá ur�ité nástroje, má 

své funkce. Je zde charakterizován také rozpo�tový proces, který je ovlivn�n zejména 

politickými rozhodnutími. V práci je zmapován a zhodnocen vývoj státního rozpo�tu 

v �R v letech 1993 až 2007, který zpo�átku vykazoval p�ebytky. Od roku 1997 se 

rozpo�et stává schodkovým až do sou�asnosti.   Vývojové trendy státního rozpo�tu �R 

jsou zmapovány pomocí graf�. Na jejich podklad� je provedena analýza a od�vodn�ny 

výsledky hospoda�ení státu v jednotlivých letech. Dále je popsán stav rozpo�tu 

v zemích Evropské unie a v �eské republice. 



Abstract

The bachelor thesis deals with the state budget of the Czech Republic. It is focused 

on the state budget as a whole (its creation and budgetary procedure especially affected 

by political decisions, instruments and function etc.). There is introduced the evaluation 

of trends of the budget between years 1993-2007 in the thesis. Since 1997 until 2010, 

the Czech Republic has the deficit budget. The trends in partial years are demonstrated 

by way of the charts, and on these bases, the analysis, comments and conclusion were 

carried out. Further, the budgetary positions in the countries of European Union and in 

the Czech Republic are described. 

. 
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Úvod

Tématem této bakalá�ské práce je státní rozpo�et �eské republiky. Jedná se o téma, 

které je zejména v poslední dob� p�edm�tem mnoha diskuzí. V dob�, kdy vyhlásilo 

Krach �ecko, a další evropské státy mají zna�né ekonomické problémy, je v�nována 

zvýšená pozornost státnímu rozpo�tu také v �eské republice. 

Cílem této práce je obecn� charakterizovat státní rozpo�et a následn� postihnout a 

charakterizovat vývoj státního rozpo�tu vletech 1993 až 2007. Trend neustálého 

zadlužování státu se ukázal jako neudržitelný, a to zejména v posledních letech, kdy 

sv�t zasáhla ekonomická krize. Tento problém byl u nás zd�razn�n p�edevším p�ed 

minulými volbami do Poslanecké sn�movny, kdy nakonec zvít�zila „Vláda rozpo�tové 

odpov�dnosti“, která si stanovila za úkol snížit rozpo�tové výdaje a pokusit se prosadit 

reformy, které sníží zadlužování zem�. 

V bakalá�ské práci je popsán státní rozpo�et z hlediska teoretického. Je zde 

v�nována pozornost procesu jeho tvorby a schvalování, funkcím, které má státní 

rozpo�et plnit, nástroj�m, které státní rozpo�et využívá. Dále jsou zde popsány složky 

státního rozpo�tu, tedy výdaje a p�íjmy, ze kterých se rozpo�et skládá a také jsou zde 

popsány jednotlivé možné výsledky hospoda�ení státu, jinak �e�eno možné druhy 

rozpo�t�.  

V praktické �ásti práce je zhodnocen vývoj státního rozpo�tu v �eské republice v  

letech 1993 až 2007, který znamenal obrat od vyrovnaných �i mírn� p�ebytkových 

rozpo�t� až k velkým schodk�m. Zejména je práce zam��ena na výsledky hospoda�ení 

v jednotlivých letech, které jsou analyzovány z hlediska ekonomického ze získaných 

výsledných dat. Z t�chto dat je následn� poukázáno na p�í�iny a na možná �ešení tohoto 

vývoje. 
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1. Základní údaje

Každý stát má �adu úkol� a funkcí, které je zavázán plnit. Aby stát mohl 

prosazovat svou v�li a vykonávat svou úlohu ve spole�nosti, musí disponovat vlastními 

pen�žními zdroji. Tyto zdroje ozna�ujeme jako ve�ejné finance neboli rozpo�ty. Jejich 

úlohou je zajišt�ní fungování a celkov� i existenci ve�ejného sektoru. Ve�ejné finance 

se využívají v rámci fiskální neboli rozpo�tové politiky. V rozpo�tové politice 

nevystupuje pouze stát, ale také menší správní celky jako jsou obce nebo m�sta. [7] Pro 

ú�ely této práce se však zam��íme pouze na stát, jeho možnosti a využití finan�ních 

prost�edk�.  

Státní rozpo�et je možné klasifikovat z n�kolika r�zných hledisek. M�žeme ho 

chápat jako pen�žní fond, bilanci, zákon �i prost�edek fiskální politiky. Jako takový je 

potom základním prvkem systému ve�ejných financí spolu s rozpo�ty municipálními 

(kraje, m�sta obce, státní podniky aj.). [19] 

Zákon vymezuje státní rozpo�et jako soubor finan�ních vztah�, které zajiš�ují 

financování funkcí státu. Jeho základními jednotkami jsou pak p�íjmy a výdaje, ze 

kterých se skládá.  

Státní rozpo�et vychází ze st�edn�dobého výhledu. Je zpravidla p�ipravován 

v �asném p�edstihu p�ed koncem p�edchozího rozpo�tového roku a jeho p�íprava a 

schvalování se odehrává na poli politickém. P�ípravu návrhu rozpo�tového plánu má na 

starosti ministerstvo financí spolu s institucemi, které s ním na tvorb� návrhu rozpo�tu 

spolupracují. Státní rozpo�et jakožto finan�ní plán státu je pak v �eské republice 

schvalován parlamentem a po svém schválení dostává povahu zákona. O jeho pln�ní 

jsou vláda i parlament povinni informovat. V p�ípad�, že se na poli politickém nepoda�í 

do za�átku nového rozpo�tového období rozpo�et schválit, ocitá se zem� v takzvaném 

rozpo�tovém provizoriu, které platí, dokud není p�ijat rozpo�et nový. [6] 
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Státní rozpo�et má svoji rozpo�tovou skladbu, která se každá rok trochu m�ní a 

která je zve�ejn�na vyhláškami ministerstva financí. Zm�ny ve skladb� rozpo�tu se 

odvíjí jak od ekonomického r�stu zem�, tak od požadavk� a nárok�, které pr�b�žn�

vznikají. P�íkladem m�že být aktuální krize ve zdravotnictví, která si u nás v nedávné 

dob� vynutila p�esun pen�z do resortu zdravotnictví. [8] 

Státní rozpo�et musí také dodržovat zásady rozpo�tu a plnit své funkce, které mají 

jak mikroekonomický tak makroekonomický vliv. Vývoj státního rozpo�tu je 

v posledních letech poznamenám neustálým prohlubováním státního dluhu. Zejména 

levicov� orientované vlády, které se ve v�tší mí�e soust�edily na sociální problémy, 

vytvo�ily rekordní rozpo�tové schodky. Tento trend ovšem narušil p�íchod ekonomické 

krize, která zastavila nebo velmi zpomalila ekonomický r�st tém�� na celém sv�t�. 

Následkem nejen zmi�ovaných vliv� došlo k bankrotu v n�kolika zemích. V Evrop� se 

jedná nap�íklad o �ecko, ale n�kolika dalším zemím bankrot hrozí. 

V návaznosti na to za�aly zem� velmi šet�it, což se projevilo i v �eské republice, 

kde byla v posledních volbách 2010 zvolena tzv. „Vláda rozpo�tové odpov�dnosti“, 

v obav� obyvatel, aby naše zem� neskon�ila podobn� jako �ecko. 

Nová vláda se snaží výraznými škrty snížit schodek státního rozpo�tu, což vede 

k nespokojenosti mezi obyvatelstvem. Státní rozpo�et se tak stává velmi aktuálním 

tématem. 
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2.  Rozpo�tový proces

Rozpo�tový proces se skládá z n�kolika etap. Nejprve je nutné vyhotovit návrh 

státního rozpo�tu, který vypracovává Ministerstvo financí spolu se svými 

spolupracovníky. Tento návrh je dále projednáván a schvalován v Poslanecké 

sn�movn�. 

Dále se do rozpo�tového procesu �adí jeho realizace a následná kontrola 

hospoda�ení s jeho prost�edky. [12] Rozpo�et je schvalován na tzn. Rozpo�tový rok, 

který je shodný s rokem kalendá�ním. Tento proces se odehrává nejen na poli 

ekonomickém, ale i politickém, jelikož práv� schvalování rozpo�tu je �asto odrazem 

souhlasu �i nesouhlasu s vládní hospodá�skou politikou. 

2.1 Návrh státního rozpo�tu 

Návrh státního rozpo�tu zpracovává Ministerstvo financí, které spolupracuje se 

správci kapitol, územními samosprávními celky a dobrovolnými svazky obcí, 

Regionálními radami soudržností a státními fondy. [18]  

Správci kapitol jsou úst�ední orgány státní správy a další organiza�ní složky státu, 

pokud je zákonem stanoveno, že tyto organiza�ní složky státu mají samostatnou 

kapitolu ve státním rozpo�tu nebo mají postavení úst�edního orgánu státní správy nebo 

mají postavení úst�edního orgánu státní správy pro rozpo�tové ú�ely. [19] 

Ministerstvo financí �ídí práci t�chto subjekt� na vypracování návrhu rozpo�tu. P�i 

sestavování se vychází z výsledk� hospoda�ení státu v uplynulém rozpo�tovém období. 

K sestavení návrhu se používá indexová metoda, která vychází z rozpo�tu minulého, 

který se v novém rozpo�tovém roce pozm�ní v reakci na aktuální pot�eby výdaj� a 

p�íjm� rozpo�tu nového. [19] 
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P�i procesu tvorby návrhu rozpo�tu bývají využity t�i metody rozpo�tování. Zaprvé 

se jedná o výkonové rozpo�tování, kdy je financován výkon ur�ité instituce. Tento 

výkon však musí být sledován také kvalitativn�. Tato forma rozpo�tování se objevila v 

minulosti nap�íklad v resortu zdravotnictví. Zadruhé jde o programové rozpo�tování, 

p�i kterém jsou sestaveny programy na ur�ité �innosti. Zat�etí mluvíme o rozpo�tování 

s nulovou bází. P�i tomto postupu se musí každoro�n� zd�vod�ovat veškeré 

požadavky. M�že se jednat o jistou výhodu, p�edpokladem však je dob�e provedený 

audit ve�ejných výdaj�. [9]

Když je návrh hotov, p�edkládá ho Ministerstvo financí spolu s vypracovaným 

st�edn�dobým výhledem vlád� ke schválení. Ta ho poté dále p�edkládá Poslanecké 

sn�movn� v p�esn� stanovené lh�t�. 

Spolu s návrhem rozpo�tu je zárove� zpracováván st�edn�dobý výhled, který v 

sob� zahrnuje o�ekávané výdaje a p�íjmy státního rozpo�tu a státních fond� na 

jednotlivá léta, na která je sestavován, a p�edpoklady a zám�ry, na základ� nichž se tyto 

p�íjmy a výdaje o�ekávají a plánují. [12] 

Nap�íklad se jedná o p�edpokládaný r�st nebo pokles HDP, výdaje na r�zné 

programy nebo projekty, pop�ípad� závazky státu. 

Je-li ve st�edn�dobém výhledu zahrnut i schodek rozpo�tu, pak obsahuje i jeho 

zp�sob financování. St�edn�dobý výhled je zpracováván na dva roky. Vláda projedná 

návrh st�edn�dobého výhledu sou�asn� s návrhem státního rozpo�tu. Schválený 

st�edn�dobý výhled p�edkládá Poslanecké sn�movn� vláda samostatn�, sou�asn�

s návrhem zákona o státním rozpo�tu. [12] 

2.2 Projednávání a schvalování státního rozpo�tu  

Návrh rozpo�tu posoudí nejprve vláda a poté jej p�edá k projednání a schválení 

Poslanecké sn�movn�. Vláda p�edloží návrh zákona p�edsedovi Poslanecké sn�movny 
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nejpozd�ji 3 m�síce p�ed za�átkem rozpo�tového roku, ten pak p�ikáže tento návrh 

zákona k projednání rozpo�tovému výboru. [12] 

Projednávání v  Poslanecké sn�movn� se zpravidla d�lí do n�kolika �ástí.  

Nejd�íve dochází k prvnímu �tení, kde se projednávají �ásti návrhu státního 

rozpo�tu: výše p�íjm� a výdaj�, saldo s výsledkem deficit (max. 3% z HDP), zp�sob 

vypo�ádání salda, celkový vztah k rozpo�t�m vyšších územních samosprávných celk� a 

obcí a rozsah zmocn�ní výkonných orgán�. P�i�emž Poslanecká sn�movna v tomto 

�tení m�že jednat dvojím zp�sobem; bu	 dojde ke schválení t�chto návrh�, nebo 

doporu�í vlád� jejich zm�ny a stanoví termín pro p�edložení návrhu nového. P�i tomto 

�tení bývá obvykle hlasováno stranicky. 

Ve druhém �tení návrhu zákona se koná rozprava nad navrhovanými body a 

dochází k p�edložení pozm��ovacích návrh�. Poslanci už zde stranickou p�íslušnost 

dodržovat nemusí, hlasuje se zejména místn�, toto �tení je totiž obvykle medializováno. 

Pro druhou fázi se objevuje také název „Porcování medv�da“, práv� kv�li 

pozm��ovacím návrh�m, které se snaží poslanci prosadit, v zájmu oblastí, které pod n�

spadají. 

Ve t�etím �tení je možné navrhnout pouze opravu legislativn� technických chyb, 

pravopisných chyb apod. [19] 

Na záv�r Poslanecká sn�movna hlasuje o pozm��ovacích návrzích a poté se usnáší 

na návrhu. Po schválení se rozpo�et stává rozpo�tovým zákonem. Schvalování návrhu 

o státním rozpo�tu bývá také �asto spojováno s vyslovením d�v�ry �i ned�v�ry vlád� a 

její politice. [12] 

M�že se stát, že Poslanecká sn�movna návrh státního rozpo�tu neschválí. Pokud se 

to nepoda�í do za�átku nového rozpo�tového roku, za�ne se hospoda�it podle 

rozpo�tového provizoria. 
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To znamená, že dokud není p�ijat nový zákon o rozpo�tu, �ídí se vše podle 

rozpo�tu, který byl schválen na rok minulý. Jedná se však o variantu provizorní a 

z hlediska ekonomického také nákladn�jší. 

2.3 Realizace státního rozpo�tu 

V období rozpo�tového roku dochází k pln�ní rozpo�tu, který byl na p�íslušný 

rok schválen. Realizace spo�ívá ve výb�ru všech p�íjm� rozpo�tu (dan�, cla, poplatky) 

a zárove� jsou vypláceny naplánované výdaje rozpo�tu (sociální dávky, investice aj.) 

Tyto p�íjmy a výdaje nemusejí být shodné, rozhodující je v tomto p�ípad�

výsledný stav na konci rozpo�tového roku, který rozhodne o tom, zda byl rozpo�et 

vyrovnaný, schodkový nebo p�ebytkový. Pln�ní rozpo�tu je v pravomoci vlády a jejích 

orgán�. V �eské republice odpovídá vláda za pln�ní státního rozpo�tu Poslanecké 

sn�movn�, které p�edkládá po skon�ení pololetí zprávu, ve které hodnotí vývoj 

ekonomiky a pln�ní státního rozpo�tu. [19] 

2.4 Kontrola pln�ní rozpo�tu 

P�i kontrole pln�ní státního rozpo�tu dochází k hodnocení výsledk�

rozpo�tového hospoda�ení a sestavují se záv�re�né ú�ty po skon�ení rozpo�tového 

období. Výsledkem kontroly rozpo�tu je státní záv�re�ný ú�et, který podává vláda 

Poslanecké sn�movn� nejpozd�ji do 30. 4. následujícího roku. Státní záv�re�ný ú�et je 

tvo�en záv�re�nými ú�ty jednotlivých kapitol, které zpracují jejich správci a p�edloží 

Poslanecké sn�movn�. P�íloha státního záv�re�ného ú�tu je tvo�ena souhrnnými údaji 

o výsledcích rozpo�tového hospoda�ení územních samosprávných celk�, dobrovolných 

svazk� obcí, Regionálních rad region� soudržnosti, záv�re�nými ú�ty státních fond�, 

p�ehledy o státních finan�ních aktivech a pasivech, p�ehledy o státních zárukách a 

o stavech fond� organiza�ních složek státu. [19]  

Poté co je tento záv�re�ný ú�et p�edán Poslanecké sn�movn� a ta ho vezme na 

v�domí, je Ministerstvo financí povinno ho zve�ejnit v elektronické podob�. [10] 
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3. Zásady a funkce státního rozpo�tu

3.1 Funkce státního rozpo�tu 

Podstata a funkce státu v ekonomické oblasti se odráží v tzv. Fiskálních funkcích. 

Jedná se o funkci aloka�ní, redistribu�ní a stabiliza�ní. Všechny tyto funkce jsou 

realizovány v rámci ve�ejných financí. [7] P�i jejich posuzování je nutno brát je 

v úvahu jednotn� jako celek a nikoli jednotliv�. 

Funkce aloka�ní a redistribu�ní mají vliv mikroekonomický, tedy ovliv�ují 

p�edevším jednotlivé ekonomické subjekty. Oproti tomu funkce stabiliza�ní je odrazem 

aktivní ekonomické politiky státu a její vliv je makroekonomický. [7] 

Aloka�ní funkce 

Tato funkce je kategorií tradi�ní a tedy i nejstarší. Její základ tvo�í postavení státu, 

který je zde pojímán jako produk�ní subjekt. Jeho hlavní úlohou je p�esouvat zdroje do 

produkce ve�ejných (kolektivních) statk�, kterými jsou zejména sociální služby.  

Jedná se o statky tržního nebo polotržního charakteru, tedy o takové statky, které 

jsou obyvatel�m státu poskytovány zdarma �i za �áste�nou cenu. [1] Na tyto statky 

není právní nárok, avšak jejich poskytování je symbolem postavení státu jako 

produk�ního subjektu. Není podmínkou, aby stát veškeré poskytované statky vyráb�l. 

V�tšina z nich je v praxi odkupována od soukromých subjekt�. [4] 

Jinými slovy m�žeme �íct, že aloka�ní funkce má sv�j základ v nedokonalém 

fungování trhu. Vláda, která je odpov�dná za reprezentaci ob�an�, vstupuje do procesu 

alokace výrobních faktor� a rozhoduje o produkci ve�ejných statk�. Jedná se o obtížná 

rozhodnutí, které z ve�ejných statk� vybrat, aniž by bylo jasné, které z nich ob�ané 

budou preferovat.  
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Závažným hlediskem p�i rozhodování je také to, aby investice byla efektivní a 

nebyla narušena ekonomická rovnováha. Produkce takto vybraných statk� je 

financována z ve�ejných fond�. [7] 

Základní zdrojem pro úhradu t�chto výdaj� jsou dan�. Podíl výdaj� na celkovém 

objemu rozpo�tu, obecn� ve vysp�lých zemích, tvo�í asi 30-35 % celkových výdaj�

státního rozpo�tu. [1]  

Redistribu�ní funkce 

Tato funkce zajiš�uje p�erozd�lování �ásti HDP. Jedná se o taková rozhodnutí, 

která mají za cíl zmírnit nerovnosti v oblasti d�chodové a sociální. 

Stát zde m�že tyto nerovnosti zmír�ovat dvojím zp�sobem. Jednak p�ímo, tedy 

p�es sociální pen�žní transfery, d�chody, sociálního zabezpe�ení atd. Zadruhé m�že 

stát vystupovat nep�ímo a to skrze svá rozhodnutí o výši daní. Zdrojem na tyto výdaje 

jsou pak ve�ejné p�íjmy. Podíl výdaj� kolísá r�zn� podle jednotlivých zemí mezi 30 - 

60%. Práv� zde jsou nejvíce zastoupeny sociální transfery.  Ovšem zejména v poslední 

dob� se objevují problémy s mírou a zp�sobem redistribuce, která bývá �asto 

zneužívána v takové mí�e, že dochází k novým nerovnostem nebo tyto transfery 

nedosahují dostate�né efektivity. [1]  

Stabiliza�ní funkce 

V p�ípad� stabiliza�ních funkcí státního rozpo�tu dochází k významnému st�etu 

mezi dv�ma hlavním ekonomickým ideologiemi.  

Na jedné stran� liberální p�ístup prosazuje v ekonomické oblasti takové jednání, 

které co nejmén� zasahuje do ekonomiky a nechává t�mto proces�m volný pr�b�h, 

který se snaží pouze minimáln� regulovat.  

Naproti tomu Keynesiánská teorie zastává názor, že zásahy státu do ekonomiky 

jsou p�ínosné a žádoucí. Stát má mít dostatek nástroj� na to, aby d�ní v ekonomice 
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mohl efektivn� ovliv�ovat. A práv� tento Keynesiánský p�ístup se odráží zejména ve 

stabiliza�ních funkcích státního rozpo�tu. Stát za ur�itých podmínek m�že ovlivnit tzv. 

magický �tverec (hospodá�ský r�st, zam�stnanost, inflace a platební bilance) a tím i 

p�sobit na stabilizaci ekonomiky. Stát za tímto ú�elem využívá ve�ejné fondy a podle 

pot�eby podn�cuje nebo tlumí agregátní poptávku. 

Základem je ovšem správné využití a p�esun zdroj� do r�zných oblastí tak, aby 

byla zajišt�na rovnováha. Jedná se o velmi komplikovaný proces, který vyžaduje 

mnohá ekonomická rozhodnutí založená na p�edešlé zkušenosti s tržním 

mechanismem. [1] Práv� ten má totiž problém sám zajistit blahobyt pro všechny 

ob�any ve spole�nosti.

3.2 Zásady státního rozpo�tu  

Postupem �asu bylo nutno formulovat zásady státního rozpo�tu, které budou vždy 

platit, aby nedocházelo k jeho zm�nám jak formálním tak obsahovým. P�i rozpo�tovém 

procesu a zejména potom ve fázi pln�ní rozpo�tu je proto pot�eba dodržovat následující 

zásady. [1] 

První zásadou je Zásada jednotnosti. Toto pravidlo �íká, že všechny ve�ejné 

rozpo�ty musí být sestavovány jednotným zp�sobem a všechny finan�ní p�íjmy a 

výdaje státu mají být soust�ed�ny v jediném dokumentu, tedy ve státním rozpo�tu a 

mají být úst�edn� ú�továny. Pot�eba této funkce je dána tím, že je nutné státní rozpo�et 

analyzovat jak z hlediska vývoje p�íjm� tak výdaj�. 

Druhou zásadou je Zásada úplnosti a p�ehlednosti. Tedy státní rozpo�et v sob�

musí obsahovat všechny p�íjmy a výdaje státu a to bez jakýchkoli kompenzací, p�i�emž 

státní rozpo�et má svou danou strukturu, podle které je p�esn� vnit�n� �len�n. 

Zat�etí se jedná o Zásadu každoro�ního sestavování a schvalování rozpo�tu. Tato 

funkce má za úkol zabezpe�it zejména pravidelnou kontrolu Parlamentu nad �inností 

vlády, p�i�emž rozpo�tový rok nemusí být vždy shodný s rokem kalendá�ním, 
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nap�íklad jak je tomu v USA. Avšak v �eské republice je rozpo�tovým rok i rokem 

kalendá�ním. 

�tvrtá zásada se nazývá Zásada publicity (zve�ej�ování) státního rozpo�tu. Ta 

zajiš�uje nejen ve�ejné jednání p�i projednávání a schvalování státního rozpo�tu 

v Parlamentu, ale i možnost seznámit se s výsledky hospoda�ení státu, které mají být 

ve�ejné a dob�e p�ístupné pro kohokoli, kdo se chce s t�mito údaji obeznámit. Tato 

funkce spo�ívá zejména na principu kontroly skrze menší subjekty. 

Pátým pravidlem je Zásada reálnosti. Tato zásada má zabránit zkreslování údaj�

v rozpo�tu. To, zda bude rozpo�et reálný �i nikoli, je závislé na mnoha faktorech. Jsou 

jimi správný odhad, stupe� poznání, kvalitní analýza hospodá�ských proces�, kvalita 

hospodá�ských prognóz aj. Takto reáln� sestavený státní rozpo�et se stává 

p�edpokladem pro spln�ní plánovaných p�íjm� a výdaj�. Nem�lo by tedy docházet k 

neplánovaným velkým výdaj�m státu na neo�ekávané položky. Státní rozpo�et by m�l 

�áste�n� po�ítat nap�íklad s možností p�írodních katastrof, jakými jsou t�eba povodn�. 

Poslední je Zásada vyrovnanosti. Ta požaduje, aby výdaje byly kryty p�íjmy 

státního rozpo�tu, tedy požaduje, aby rozpo�et byl vyrovnaný v delším �asovém 

období. Krátkodob� je však možno využívat na platbu mimo�ádných výdaj� deficitní �i 

p�ebytkové financování. 
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4. Základní složky státního rozpo�tu

P�íjmy a výdaje státu jsou dv� základní složky, které tvo�í státní rozpo�et. Na 

jejich výši a vzájemném pom�ru závisí to, zda rozpo�et bude vyrovnaný, schodkový 

nebo p�ebytkový. P�íjmy a výdaje se d�lí do tzv. kapitol, které je rozd�lují podle 

okruhu jejich p�sobnosti a podle toho, který z orgán� státní správy je za n� odpov�dný. 

P�íjmy a výdaje, které státu slouží k umo�ování zadlužení státu, mají svou vlastní 

kapitolu Státní dluh, která je pod správou Ministerstvy financí. [18] 

4.1 P�íjmy státního rozpo�tu 

Nejvýznamn�jší položka v p�íjmech státního rozpo�tu je tvo�ena dan�mi. Dan�

jsou pen�žní �ástky, které subjekt (domácnost nebo firma) odvádí do státního rozpo�tu 

ve stanovené lh�t� a výši. [3] Dan� tvo�í zhruba 90 % celkových p�íjm� státního 

rozpo�tu a proto jsou její cela nevýznamn�jší složkou. Dále jsou p�íjmy tvo�eny 

neda�ovými p�íjmy, což jsou nap�íklad poplatky nebo p�íjmy z prodeje majetku. 

Dochází-li také k financování státního dluhu, m�žeme sem zahrnout i p�íjmy z prodeje 

státních dluhopis�. 

  

Mezi p�íjmy �adíme dle zákona �. 218/2000 Sb. tyto položky:  

� výnosy daní v�etn� p�íslušenství,  

� pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a 

pojistné na úrazové pojišt�ní v�etn� penále, 

� výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropských spole�enství 

ponechán �lenským stát�m na úhradu náklad� spojených s jejich výb�rem a 

výnosy ze sankcí a úhrad exeku�ních náklad� v celním �ízení, 

� p�íjmy z �innosti organiza�ních složek státu a odvody p�ísp�vkových 

organizací, 

� odvod zbývajícího zisku �eské národní banky,  

� správní a soudní poplatky, 

� úhrady spojené s realizací státních záruk, 
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� p�íjmy z prodeje a pronájmu majetku �eské republiky, se kterým hospoda�í 

organiza�ní složka státu, a p�íjmy z prodeje nemovitého majetku �eské 

republiky, se kterým hospoda�í p�ísp�vkové organizace; splátky návratných 

finan�ních výpomocí poskytnutých ze státního rozpo�tu, 

� pen�žní dary poskytnuté organiza�ním složkám státu použité v b�žném 

rozpo�tovém roce, 

� výnosy z majetkových ú�astí státu, 

� výnosy z cenných papír�, jejichž nákup byl realizován z prost�edk� státního 

rozpo�tu, 

� pokuty atd. [19] 

Dan�

Da� je základní jednotkou p�íjm� státního rozpo�tu. Jedná se o povinnou platbu, 

kterou subjekt �i domácnost odvádí do státního rozpo�tu ve stanovené výši a lh�t�. [3] 

Dan� jsou �azeny mezi poplatky nenávratné a neú�elové, což znamená, že jsou sou�ástí 

státního rozpo�tu. Dále jsou charakterizovány jako neekvivalentní, tedy poplatník nemá 

nárok na protihodnotu ve výši platby. Dan� jsou poplatky pravideln� se opakující. 

P�ímé dan� jsou dan� z d�chod� a majetku. Dan� d�chodové jsou stanoveny podle 

d�chodu neboli p�íjmu. Firmy platí da� z p�íjm� právnických osob a obyvatelé da�

z p�íjmu fyzických osob. Dan� majetkové jsou oproti tomu závislé na výši majetku. 

�adí se sem da� z p�evodu nemovitostí, da� d�dická, da� darovací �i také nap�íklad 

da� silni�ní. [7] 

Nep�ímé dan� zda�ují spot�ebu výrobk� a služeb. Tento druh dan� se projeví až p�i 

nákupu daného zboží nebo služeb. Da� je placena spot�ebitelem p�ímo v cen� daného 

zboží nebo služby. Mezi nep�ímé dan� pat�í dan� spot�ební. Jsou sou�ástí ceny ur�itého 

zboží prodávaného na tuzemském trhu, nap�íklad je tato da� vybírána u nafty, benzínu, 

piva atd. Dále jsou formou nep�ímé dan� také cla, která jsou takovou pen�žní �ástkou, 

která je placena za p�echod zboží nebo služby p�es státní hranici. Nejvíce jsou 
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používána cla dovozní. Ta mají za úkol zejména omezit dovoz n�kterých komodit, 

kv�li ochran� výrobc� na tuzemském trhu. 

Dále se sem �adí ješt� DPH - da� z p�idané hodnoty. [7] 

4.2 Výdaje státního rozpo�tu 

Výdaje státního rozpo�tu jsou dvojího druhu.  

Zaprvé se jedná o transfery.  Transfer znamená pro stát takový výdaj, za který 

nedostává nazp�t žádnou službu ani zboží. Pat�í sem nap�íklad podpory 

v nezam�stnanosti, sociální dávky aj. [3]  

Zadruhé jde o nákup výrobk� a služeb. Stát ke svému fungování pot�ebuje velké 

množství komoditního zboží od kancelá�ských pot�eb po nová auta, �i nap�íklad 

vojenskou techniku. Platba služeb se týká zejména zam�stnanc�, které stát využívá od 

nejnižších pracovních pozic až po ty nejvyšší ve státní správ�. 

Dá se �íct, že tém�� ve všech vysp�lých zemích dochází k nár�stu výdaj� rozpo�tu 

zhruba od druhé poloviny dvacátého století. Tento trend vede u mnoha zemí k r�stu 

deficit� státních rozpo�t� a nár�stu státních dluh�. �eská republika v tomto sm�ru není 

výjimkou. Vysv�tlení tohoto jevu je pom�rn� jednoduché. V minulosti nebylo od stát�

vyžadováno tolik výdaj�, ale postupem �asu za�aly vznikat nejen velké nároky na 

udržování stále vyššího standartu služeb, ale také investice do vojenské moderní 

techniky, nových technologií a stálé vylepšování již zavedených institucí. Od státu se 

o�ekává, že bude podporovat ekonomický r�st, pomáhat v sociální oblasti, investovat 

do školství apod.  

To všechno má za následek velmi se zvyšující státní výdaje, které je nutno 

kompenzovat snahou vybrat vyšší p�íjmy, ale bohužel to také vede k velkému 

zadlužování státu, který se každoro�n� potýká s vysokým státním deficitem. 
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Výdaje státního rozpo�tu dle kategorií  

Výdaje státního rozpo�tu je možné pojmout z n�kolika možných hledisek, které 

vycházejí zejména z národohospodá�ského sm��ování. Podle nich je d�líme do 

následujících kategorií. [1]  [6]   

Výdaje spojené s financováním chodu státní správy a zajiš�ováním bezpe�nosti a 

obrany zem�:

Do této kategorie �adíme výdaje na �innost organiza�ních složek státu a výdaje na 

�innost p�ísp�vkových organizací, na realizaci státních záruk aj. [18]   

P�ímé transferové platby:  

Tato kategorie výdaj� je tvo�ena zejména takovými výdaji, které mají sociální 

charakter, tedy se jedná o výdaje na dávky d�chodového pojišt�ní, dávky 

nemocenského pojišt�ní, dávky úrazového pojišt�ní, dávky státní sociální podpory, 

výdaje na podporu v nezam�stnanosti, podporu p�i rekvalifikaci a na aktivní politiku 

zam�stnanosti aj. [18]   

Výdaje na ve�ejné a ve�ejn� poskytované služby: 

Tyto výdaje zasahují do oblasti školství, sociálních služeb zdravotnictví aj. [18]   

Státní subvence: 

Státní subvence jsou vydávány zejména na podporu firem. Jedná se o transfery, 

které jsou sm��ovány do podnikového sektoru.  Podpora je vydávána nap�íklad do 

oblasti bankovnictví, dopravy, zem�d�lství, ale t�eba je také podporován export aj. [18]   

Výdaje spojené se splácením státního dluhu

Tyto výdaje jsou b�žnými výdaji i tzn. výdaji investi�ními. [18]   
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Hledisek �len�ní výdaj� státního rozpo�tu je n�kolik. P�i jejich vý�tu je však nutno 

zmínit ješt� d�lení na výdaje povinné a nepovinné. 

Výdaje povinné, neboli mandatorní

Tato kategorie výdaj�, jak již napovídá název, zahrnuje výdaje povinné, tedy 

takové které stát musí uhradit bez ohledu na skute�nou výši svých p�íjm�, jinak by 

porušil své zákony anebo by riskoval rozvrat ekonomiky.  

K t�mto výdaj�m bývá stát vázán podle zákona, jinými právními normami �i 

smluvními závazky. Všechny tyto výdaje pojmou každoro�n� okolo 80-90% p�íjm�

státního rozpo�tu. Jak je vid�t na jiné než mandatorní výdaje státu už mnoho pen�z 

nezbývá. [4]

Do této kategorie �adíme nap�íklad: 

� dávky d�chodového pojišt�ní,  

� nemocenské dávky,  

� státní sociální podpora,  

� platby státu do zdravotního pojišt�ní,  

� výplaty státních p�ísp�vk� ke stavebnímu spo�ení,  

� dotace státním fond�m,  

� výdaje na volby a p�ísp�vky politickým stranám atd. [1]   

Výdaje nemandatorní

Do této kategorie �adíme všechny zbývající výdaje, které stát vydávat nemusí, ale 

realizovat je p�esto chce. Jejich výše bývá závislá na podob� aktuální hospodá�ské 

politiky vlády. [12] Jako p�íklad m�žeme uvést granty nebo výdaje za jednorázové 

aktivity (nap�. nákup strategické suroviny, který není plánovaný aj.). 
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5. Nástroje fiskální politiky

Charakteristika fiskální politiky je založena na využití ve�ejných financí, tedy 

státního rozpo�tu, k makroekonomické stabilizaci. Fiskální politika se ve svém základu 

zabývá regulací pen�žních vztah� státu s ostatními ekonomickými subjekty. K tomuto 

úkolu využívá jako sv�j hlavní nástroj státní rozpo�et. [1]  

P�íjmy a výdaje státního rozpo�tu nejsou zcela pevn� danými body, jejich struktura 

se m�že m�nit a �asto se i m�ní, �ímž dochází k p�sobení na vývoj hospodá�ství. 

Rozlišujeme n�kolik druh� nástroj�, které slouží k ovlivn�ní tohoto vývoje. Základem 

je fakt, že p�íjmy a výdaje státního rozpo�tu jsou provád�ny dvojí formou bu	

automaticky, tedy na základ� pravidel, která byla p�ijata p�íslušným státním orgánem, 

nebo jednorázov�. Jednorázová rozhodnutí jsou záležitostí zejména Parlamentu. Jejich 

základním úkolem je zamezení anticyklických efekt�. [3] 

5.1. Zám�rná-diskre�ní opat�ení 

Tato opat�ení jsou založena na jednorázovém zám�rném rozhodnutí státního 

orgánu. Jedná se o rozhodnutí o zm�n� da�ových sazeb, zm�n� struktury výdaj�

státního rozpo�tu �i zm�n� ve výši jednotlivých položek rozpo�tových výdaj�. Tato 

opat�ení bývají p�ijímána velmi �asto a to Parlamentem �R. Jejich rozhodnutí ovlivní 

agregátní nabídku i poptávku, které nakonec vyvolají zm�ny ve velikosti reálného 

produktu, zam�stnanosti a cenové hladiny. Jedná se tedy o politiku aktivní a tvo�í 

hlavní složku fiskální politiky. [7]   

Uvedený trend je možné aktuáln� pozorovat v t�chto m�sících v �R, kdy se jedná 

nap�íklad o radikálním zvýšení DPH v reakci na ekonomickou krizi ve sv�t� a snahu 

stabilizovat vysoký schodek státního rozpo�tu. Jednorázová opat�ení bývá nutno 

prosadit politicky, což vždy nemusí být práv� jednoduché, zejména v p�ípad�, že 

vládaní koalice nemá dostate�nou v�tšinu v Poslanecké sn�movn� nebo nedochází 

k politické shod� mezi koali�ními partnery. 
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Nevýhodou jednorázových opat�ení je také jejich zpožd�ní p�sobnosti. Proces, 

kterým musí takové opat�ení projít, než vejde v platnost, je leckdy zdlouhavý a práv�

�as m�že mít zna�ný vliv na míru efektivity daného rozhodnutí. 

5.2. Vestav�né stabilizátory 

Vestav�né stabilizátory pat�í mezi automatická rozhodnutí, která fungují 

v ekonomice automaticky. Taková rozhodnutí byla jednou schválena a za�azena do 

systému, v p�ípad� pot�eby p�sobí automaticky, bez nutnosti nového schvalování �i 

diskuzí. Pouze reagují na zm�ny v ekonomickém systému a ovliv�ují tak 

p�izp�sobovací procesy v ekonomice. 

Tyto stabilizátory jsou v hospodá�ství zabudovány proto, aby minimalizovaly 

výkyvy hospodá�ského cyklu (aby docházelo k maximálnímu využití výrobních zdroj�

a skute�n� vyrobený produkt se neodchyloval od potencionálního produktu). To 

znamená, že v dob� konjunktury tlumí hospodá�ský r�st a v období stagnace ho naopak 

stimuluje. Mezi vestav�né stabilizátory pat�í progresivní da� z p�íjmu, pojišt�ní 

v nezam�stnanosti, státní výkup zem�d�lských p�ebytk� a subvence k cenám 

zem�d�lské produkce. [7] 
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6. Druhy rozpo�t�

Jak již bylo �e�eno, státní rozpo�et je ze strany p�íjm� tvo�en zejména dan�mi.  

Pokud se státu poda�í soust�edit dostate�né množství p�íjm� tak, aby pokryly veškeré 

jeho plánované výdaje, hovo�íme potom o rozpo�tu vyrovnaném. K tomuto stavu však 

dochází jen velmi z�ídka. Soust�edí-li stát v�tší množství p�íjm� než výdaj�, hovo�íme 

poté o rozpo�tu p�ebytkovém. Ob� tyto varianty se �adí k velmi p�íznivým, ale zejména 

v posledních letech velmi obtížn� dosažitelným. Jen nejprogresivn�jší sv�tové 

ekonomiky dokáží dosáhnout t�chto výsledk�

Naopak p�evýší-li výdaje nad p�íjmy, pak je rozpo�et je schodkový. Schodkový 

rozpo�et je zejména v posledních letech nejen v �eské republice, ale i v jiných 

evropských státech nej�ast�jší variantou rozpo�tového výsledku. 

6.1. Vyrovnaný rozpo�et 

Vyrovnaný státní rozpo�et je takový výsledek, p�i kterém stát vybere stejný objem 

p�íjm� jako výdaj�. Není tedy nutné, aby posléze docházelo k zadlužování státu a ten 

byl závislý na p�j�kách pop�ípad� na vydávání státních dluhopis�. Vyrovnaný rozpo�et 

je známkou dlouhodobého dobrého hospoda�ení státu a zejména silné ekonomiky, která 

vykazuje vysoká tempa ekonomického r�stu.  

O vyrovnané nebo mírn� p�ebytkovém rozpo�tu m�žeme v Evrop� hovo�it ve 

Švýcarsku, kde je rozpo�et tradi�n� mírn� p�ebytkový, nebo v Lucembursku, kde je 

naopak mírn� schodkový. Lucembursko je, ale velmi malá zem�, jejíž ekonomika se 

nedá p�íliš s ostatními evropskými státy srovnávat. Dále ješt� �adíme do zemí, které své 

ro�ní plánování uzavírají s mírným p�ebytkem Švédsko. V �eské republice jsme se 

s vyrovnaným státním rozpo�tem setkávali v porevolu�ních letech 1993 a 1996. 
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Vyrovnaný rozpo�et je ideálním výsledkem rozpo�tového roku, o který by se m�l 

snažit usilovat každý stát. Podle n�kterých ekonom� by se státy s vyrovnanými 

rozpo�ty nedostaly do sou�asných ekonomických problém�.  

� Stát by byl hospodárn�jší (efektivn�jší). 

� Nedocházelo by k zadlužování a riziku dluhové pasti. 

� Politici by museli uvažovat více dlouhodob�. 

Vytvo�it vyrovnaný státní rozpo�et je velmi komplikované a to ze dvou d�vod�. 

Státní rozpo�et se schvaluje ješt� p�ed za�átkem rozpo�tového období, a proto se jedná 

pouze o plán vytvo�ený na základ� odhadu. Vyrovnaný rozpo�et také h��e zohled�uje 

nenadálé události a skute�né pot�eby. Velkou výhodou však je, že nedochází 

k zadlužování státu. [9]   

Jak již bylo uvedeno, rozpo�tová politika státu je zejména v�cí vlády. Proto je 

nutné podívat se, jaký názor na �ešení dlouhodob� schodkového rozpo�tu v �R mají 

zástupci polických stran. Práv� dv� nejsiln�jší strany, které mají u nás tradi�n�

nejsiln�jší slovo p�i tvorb� vlády, mají i zna�ný vliv na hospodá�skou politiku. 

Jaké �ešení tedy navrhují politické strany v �eské republice? Tato otázka je velmi 

rozporuplná a naše dv� nejsiln�jší strany mají na tuto problematiku rozdílné názory. 

 „ODS prosazuje, abychom se dlouhodob� dostávali na cestu postupného 

vyrovnávání státního i ve�ejných rozpo�t�. V ústav� je všechno, ale chybí zmínka o 

povinnosti usilovat o zdravé ve�ejné finance. To by dalo mantinely vlád� a parlamentu. 

Jedin� tak se vyhneme exces�m, které vznikají nej�ast�ji v p�edvolebním období. 

Vyrovnaný rozpo�et je samoz�ejm� dlouhodobá, minimáln� desetiletá záležitost.“ 

Uvedl ekonomický expert za Ob�anskou demokratickou stranu Martin Kocourek. [20]

„�SSD �íká, že v Evrop� existují státy naší velikosti, které dokážou v dob�

konjunktury hospoda�it s p�ebytkovými rozpo�ty.  Jen je nutné �íci, že se k tomu 
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nedopracujeme n�jakými úspornými balí�ky, ale dlouhodobou rozpo�tovou politikou, 

b�hem které by docházelo ke zm�nám jak na stran� výdaj�, tak na stran� p�íjm�. Jde 

p�edevším o to, aby rozpo�tové p�íjmy byly schopny profinancovat ve�ejné služby.“ 

uvedl Bohuslav Sobotka za �eskou stranu sociáln� demokratickou. [20]   

Pro ob� však platí, že vyjád�ení, jak se k vyrovnanému rozpo�tu dostat, máme 

p�edložena, ale obecn� chybí politická v�le k jejich prosazení a konkrétní programové 

body, které by k tomuto cíli vedly. 

6.2. P�ebytkový rozpo�et 

P�ebytkový státní rozpo�et m�že nastat, pokud jsou platby do státního rozpo�tu 

vyšší než odvody, �i naopak odvody ze státního rozpo�tu jsou nižší než p�íjmy 

plynoucí do n�j. Na první pohled se tyto varianty jeví jako nejlepší z možných 

výsledk�, nicmén� nesou s sebou velmi rozsáhlé problémy.  

� Vyvstává otázka, pro� by stát m�l vybírat na daních a odvodech více pen�z, než 

sám nutn� pot�ebuje,  

� nutnost s tímto p�ebytkem rozumn� hospoda�it, v p�ípad� státního dluhu se 

v�novat jeho umo�ování, vhodn� investovat. (n�které státy v dobách p�ebytku 

sáhly ke št�drým sociálním reformám, které se v budoucnosti ukázaly jako 

zat�žující), 

� tvorba rezerv na nep�edpokládané výdaje jakými mohou být p�írodní katastrofy, 

náhlá nutnost investic nebo nap�íklad nep�íznivý finan�ní vývoj, 

� Nevyužívání všech finan�ních zdroj� státu m�že vést k nedostate�né podpo�e 

ekonomiky. V takovém p�ípad� je nutno položit si otázku, zda by stát nem�l 

p�eorganizovat svou fiskální politiku, a nezvýšit výdaje pro tvorbu nových 

pracovních p�íležitostí, zadaní státních zakázek firmám �i podporovat výzkum 

�i školství, nebo naopak snížit svoje p�íjmy, snížením daní nebo odvod�. [2]   
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V �eské republice jsme m�li mírn� p�ebytkový rozpo�et v letech 1993, 1994 a 

1995. V posledních letech se ale bohužel výsledky našeho hospoda�ení p�ebytkovému 

konci neblíží ani p�inejmenším. 

Následující graf 1 ukazuje vývoj rozpo�tu v procentech HDP v zemích Evropy v roce 

2009. 

Graf 1. Vývoj státního rozpo�tu v Evropských zemích. [13]

V Evrop� se objevuje trend k p�ebytkovému rozpo�tu zejména v Norsku. Norko, 

které díky nalezištím ropy získává velké p�íjmy do státního rozpo�tu, vykazuje vysoké 

p�ebytky. P�ebytky vykazuje také Švýcarsko. Mírné schodky státního rozpo�tu 

vykazují pouze Lucembursko a Švédsko. Ostatní státy v Evrop� hospoda�í s rozpo�tem 

schodkovým. 

6.3. Schodkový rozpo�et 

Nejrozší�en�jším typem rozpo�tu je rozpo�et schodkový, deficitní, kde jsou výdaje 

vyšší než p�íjmy. 
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Dojde-li k tomuto výsledku hospoda�ení státu, využívají vlády k pokrytí schodku 

státního rozpo�tu p�j�ky od bank �i firem. K t�mto p�j�kám slouží státu možnost 

vydávat vládní dluhopisy, které se prodávají na kapitálovém trhu. [7] Dochází-li k 

situaci, kdy stát hospoda�í tak, že jeho rozpo�et je v pr�b�hu n�kolika let schodkový, 

dojde k vytvo�ení státního dluhu. 

Státní dluh je definován jako primární deficit státního rozpo�tu spolu s úroky. 

Dalším druhem dluhu v oblasti hospoda�ení státu je dluh ve�ejný, což je dluh celkový, 

v�etn� dluhu kraj� a obcí. [1] Státní dluh vzniká úhradou schodku státního rozpo�tu. 

Aby schodek mohl být uhrazen, využívá stát n�kolik možností jeho financování.  

Domácí dluh je poté krytý:  

� státními pokladni�ními poukázkami, 

� státními st�edn�dobými a dlouhodobými státními dluhopisy, 

� dalšími domácími instrumenty, nap�. krátkodobými p�j�kami. [19] 

 Zahrani�ní dluh je oproti tomu složen z: 

� zahrani�ních emisí dluhopis�

� p�j�ek od Evropské investi�ní banky 

� sm�nek vydaných k úhrad� �lenství v IBRD (International Bank for 

Reconstruction and Development) [10] [18] 

Výše státního dluhu je m��ena podle dvou kritérií. Tato p�esná pravidla pro míru 

zadlužení stát� jsou nazývána tzv. fiskální Maastrichtská kritéria. Cílem t�chto kritérií 

m�la být snaha Evropské unie p�im�t své �lenské státy k dodržování fiskální disciplíny 

tak, aby sm��ovaly k vyrovnanému �i p�ebytkovému hospoda�ení, které by poskytovalo 

prostor pro snižování státního dluhu a umožnilo fungování automatických stabilizátor�. 

[10] 
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1. Kritérium schodku vládního sektoru k hrubému domácímu produktu:  

Toto kritérium ozna�uje pom�r schodku vládního sektoru vyjád�ený k hrubému 

domácímu produktu v tržních cenách. Tento úhrnný schodek by nem�l p�ekro�it 3 %. 

HDP, k �emuž jsme se zavázali podpisem tzv. Maastrichtských kritérií, podepsaných 

roku 2004. [18] [10]

2. Kritérium hrubého ve�ejného dluhu k hrubému domácímu produktu: 

Toto kritérium sleduje pom�r hrubého dluhu vládního sektoru v nominální hodnot�

vyjád�ený k hrubému domácímu produktu v tržních cenách. Tento pom�r by nem�l 

p�ekro�it 60 % HPD. Hrubý dluh vládního sektoru znamená hrubý úhrn dluh�

(emitované cenné papíry, p�ijaté úv�ry) ke konci roku, konsolidovaných uvnit� a mezi 

jednotlivými subsektory vlády. [10]

Státní dluh je dlouhodobý problém, se kterým se potýká mnoho nejen evropských 

zemí. Je spíše výjimkou, když státy hospoda�í s p�ebytkovým nebo vyrovnaným 

rozpo�tem. V �eské republice je od roku 1997 státní rozpo�et schodkový, p�i�emž 

schodek zejména v posledních letech rapidn� nar�stá. 

  

Vysoké schodky státního rozpo�tu vykazuje Irsko a �ecko. V  poslední dob� díky 

mnoha vliv�m se jedná také o zem�, jako jsou Špan�lsko, Portugalsko nebo Itálie, ale 

také Velká Británie a Island. 

P�i nár�stu zadlužení státu dochází také k ur�itým dopad�m státního dluhu, které 

s sebou nesou �adu problém�. 

� splacení státního dluhu, 

� velikosti placených úrok� a zát�že státního dluhu pro obyvatelstvo, 

� státní dluh jako b�emeno pro budoucí generace; [8] 
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Deficitní rozpo�et je dlouhodob� neudržitelný pro vývoj hospodá�ské politiky 

daného státu. K zadlužování státu nem�že docházet do nekone�na, jelikož stále rostou 

úroky z již vyžádaného dluhu. Již dnes se u nás da�í pouze splácet úroky z p�j�ek, aniž 

by byl umo�ován dluh, který se tém�� každoro�n� navyšuje.  

Státním dluhem lze krátkodob� p�eklenout krizová období, nicmén� jeho 

dlouhodobým p�sobením enormn� roste zadlužení státu, na kterém mají podíl zejména 

vlády, které n�kdy velmi populisticky rozdávaly výdaje státního rozpo�tu.  

Brzy se objeví problém, protože v�tší obnosy plynoucí do p�íjm� poskytovala také 

privatizace! Stát totiž nemá k dispozici nekone�ný po�et objekt� k privatizaci a i tento 

zdroj pen�z bude brzy vy�erpán. 

Je tedy nutné p�ijmout taková opat�ení, která zajistí postupné snižování 

zadlužování a pokusí se srovnat položku výdaj� a p�íjm�, se kterými stát hospoda�í. 
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7. Situace v �R

7.1 Vývoj státního rozpo�tu v porevolu�ních letech 

Vývoj státního rozpo�tu v �eské republice je jasn� viditelný na grafu 2. V tomto 

grafu vidíme schodek, pop�ípad� p�ebytek státního rozpo�tu v mld. K� v pr�b�hu let 

1993 až 2007. 

Graf 2. Schodek státního rozpo�tu �R v mld. K�. [14]

Jak ukazuje graf 2, státní rozpo�et �R byl v letech 1993 až 1995 mírn�

p�ebytkový. V roce 1993 by se dalo �íct, že byl rozpo�et tém�� vyrovnaný, jelikož 

p�ebytek byl velmi nízký a to 1,1 mld. K�. V letech 1994 a 1995 se už p�ebytek 

pohyboval okolo deseti mld. K�.  

Rok 1996 není z hlediska schodku státního rozpo�tu nijak p�elomový, jelikož tento 

schodek je necelé 2 mld. K�. Zlom ve vývoji schodku státního rozpo�tu nastává v roce 

1997, kdy se schodek vyšplhal až na 15,7 mld. K� a od tohoto roku již prakticky již 
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jenom stoupal. Mírný pokles schodku státního rozpo�tu byl zaznamenán v roce 2002, 

kdy se poda�ilo tento vysoký deficit snížit, ale bohužel hned následující rok 2003 byl 

ve znamení doposud nejvyššího schodku ve výši 109,1 mld. K�.  

Podobn� tomu bylo i v roce 2005, kdy se op�t schodek poda�ilo snížit, ale 

následující rok se deficit op�t velmi zvýšil. 

Zatím nejv�tší schodek státního rozpo�tu v d�jinách �eské republiky byl plánován 

na rok 2007. Ale po konci roku se ukázalo, že nejv�tší deficit z roku 2003 nebyl 

p�ekonán. 

Vývoj výše schodku státního rozpo�tu je dán mnoha ukazateli a jedním 

z nejd�ležit�jších je vývoj ekonomického r�stu zem�. R�st reálného HDP v �R 

v procentech v letech 1992-2007 je znázorn�n na grafu 3. 

Graf 3. R�st reálného HDP v �R [15]
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Z grafu je patrné, že léta 1993 až 1995 jsou ve znamení r�stu HDP a zárove�

rozpo�et státu je vyrovnaný, pop�ípad� p�ebytkový. 

Rok 1996 ale ukazuje pom�rn� vysoký r�st HDP a rozpo�et je mírn� schodkový. 

Stále se však v tomto roce da�ilo zachovat snesitelnou bilanci. Roky 1997 a 1998 jsou 

ve znamení hospodá�ské recese. Nejen že nedochází k ekonomickému r�stu, ale 

dokonce se procento HDP dostává do záporných �ísel. Tento trend m�l za následek 

zlom v bilancích státních rozpo�t� u nás, v d�sledku toho dochází ke vzniku vysokých 

schodk� ve státních rozpo�tech, které už se až do dnešních dn� nikdy nepoda�ilo 

zvrátit. 

V dalších letech ekonomika �R již zaznamenává ekonomický r�st, ale schodky 

státního rozpo�tu se nesnižují, ba naopak rostou. V letech 2005 a 2006, kdy se tempo 

ekonomického r�stu ukazuje jako jedno z nejvyšších, se da�í schodky �áste�n�

snižovat. 

  

Tato situace je spojena s pojmy, které rozlišují cyklický a strukturální deficit.  

Strukturální deficit je deficit plánovaný zám�rn�. Jedná se o politické rozhodnutí, které 

se schválí p�i projednávání rozpo�tu. D�vodem obvykle bývá to, že vláda chce podpo�it 

dotacemi n�které z problematických odv�tví, ve kterém by bez dota�ního programu 

došlo do útlumu. [12] 

Druhý deficit cyklický je oproti tomu zp�soben nahodile nepravidelnými a t�žko 

p�edvídatelnými ekonomické výkyvy. Stát získává málo p�íjm�, a� již nízkými výnosy 

daní (firmy bankrotují), nebo sociálního pojišt�ní (rostoucí nezam�stnanost zp�sobuje 

nižší odvody na sociální pojišt�ní a vyšší �erpání podpory v nezam�stnanosti a 

sociálních dávek), ovšem aby podpo�il chabou agregátní poptávku, tak vydává vyšší 

výdaje. [4]
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Tento vývoj dokládá Graf 4, na kterém je znázorn�n vývoj hrubého schodku 

státního rozpo�tu podle vlád v mld. K� v letech 1994 až 2009, p�i�emž jsou zde 

ozna�eny druhy rozpo�tových deficit�, tedy v jakém roce došlo k deficitu 

strukturálnímu nebo cyklickému. 

Graf 4. Vývoj hrubého schodku státního rozpo�tu [16]

P�i pohledu na tento graf je patrné, že v�tšina schodk� našeho státního rozpo�tu 

pat�í ke schodk�m strukturálním, tedy k t�m, které jsou vytvo�eny politickým 

rozhodnutím. Za �ist� cyklické rozpo�tové schodky lze ozna�it pouze schodky vzniklé 

v období ekonomického ochlazení v letech 1997, 1998 a �áste�n� ješt� 1999. (viz Graf 

4)  

Schodky z let 2000 až 2002 jsou kombinací cyklických a strukturálních schodk�, 

avšak hluboké rozpo�tové deficity, které vznikly po roce 2003, pat�í ke schodk�m 

strukturálním, nebo� vznikly v �ase vysokého ekonomického r�stu.  
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Takové výkyvy byly zp�sobeny zejména velmi št�drou sociální politikou státu, 

která byla v t�chto letech praktikována, zejména v p�edvolebním boji, kdy mnohé 

levicové strany slibovaly zna�né výhody, aby nalákaly voli�e z nižších sociálních 

vrstev obyvatelstva.  

Také toto dokládá Graf 4, na kterém je možné pozorovat zbarvení hlavních 

politických stran, které v t�chto dobách vládly. Žlutá zna�í levicovou stranu �SSD a 

modrá pravicovou ODS. 

Nelze samoz�ejm� �íci, že za vysoké schodky je zodpov�dná jedna nebo druhá 

politická strana, jelikož jak již bylo �e�eno, schodek státního rozpo�tu je ovlivn�n nejen 

jejich rozhodováním, ale také jinými �ist� ekonomickými faktory, pop�ípad�

ne�ekanými výdaji. Stát se v posledních letech také potýká s nízkou efektivitou 

p�erozd�lování, zejména transfer�.  

N�která odv�tví jako jsou nap�íklad školství nebo zdravotnictví jsou dlouhodob�

ve velmi špatném stavu a v budoucnu bude pot�eba najít prost�edky ve státním 

rozpo�tu, které se budou muset do t�chto obor� investovat. Vývoj státního rozpo�tu 

v �eské republice ovlivnilo mimo jiné i to, že došlo k n�kolika silným povodním. 

P�edevším v letech 1997, 2002 a 2006 zp�sobily ohromné škody a vyžádaly si vysoké 

státní investice do postižených oblastí, což mimo�ádn� zatížilo státní rozpo�et a zvýšilo 

jeho výdaje. 

7.2 Srovnání �eské republiky a zemí EU 

Zejména v poslední dob� byla �asto v médiích zmi�ována otázka problematiky 

schodku rozpo�tu v �eské republice v návaznosti na krach �ecka. �asto bylo možné 

slyšet r�zná varování, že schodek, se kterým hospoda�íme, m�že vést k podobné 

situaci.  

Následující Graf 5 znázor�uje schodky rozpo�t� �lenských zemí EU v procentech 

HDP v roce 2009 a následná o�ekávání na rok 2010. 
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Graf 5. Rozpo�tové schodky v zemích EU [17]

Z tohoto grafu jasn� vyplývá, že �eská republika ve srovnání s dalšími 

ekonomikami v Evropské unii nedosahuje tak velkých schodk�, jak bývá �asto 

p�edkládáno.  

Zatímco schodek v �R pro rok 2009 dosahoval -6,0%, tak nap�íklad státy jako jsou 

Lotyšsko, Polsko nebo Francie, se pohybovaly ve schodku okolo -7,2%.  

Naproti tomu existují v EU i ekonomiky, jako jsou Špan�lsko se schodkem -

11,4%, Portugalsko -9,4%, nebo také Irsko -11,4% které za�ínají mít velké problémy. 

Tyto jejich výsledky se blíží �eckému schodku -12,9%. 
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Naopak velmi dob�e si vedou státy, jako jsou Rakousko -3,6%, Ma	arsko -3,9% 

nebo N�mecko -3,3%. 

Zejména stav n�mecké ekonomiky je pro nás velmi d�ležitý, nebo� velká �ást 

�eského exportu je práv� orientována do N�mecka.  

Souhrnn� jsou ale tyto ekonomiky o mnoho v�tší než je ta naše a jejich 

hospoda�ení a tedy i záv�re�ný schodek �i p�ebytek se odvíjejí od jiných faktor�. Náš 

výsledek hospoda�ení je zna�n� závislý zejména od poptávky zemí, kam mí�í náš 

export. 

Z grafu 5 je tedy patrné, že �eské republika nedosahuje tak velkých schodk�, 

které by se blížily �ecku. Naopak v Evropské unii je mnoho jiných zemí, které za�ínají 

mít daleko v�tší problémy s rostoucím schodkem státního rozpo�tu 

To ovšem neznamená, že je možné nechat se tímto srovnáním ukolébat. Stále je 

pot�eba snažit se náš deficit snižovat a podnikat kroky k vyrovnání výdaj� a p�íjm�, tak 

aby nedocházelo dalšímu zadlužování. 
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8. Záv�r

Státní rozpo�et je dynamickou veli�inou, u které je možné sledovat fungování jeho 

základních �ástí.  Existuje n�kolik faktor�, které mají na státní rozpo�et zna�ný vliv. 

Jedním z nich je vliv politický, který se projevuje p�edevším p�i procesu jeho p�ípravy 

a schvalování. Vliv na státní rozpo�et je také ekonomický, kdy je závislý na 

ekonomické situaci státu v tom daném období a promítá se do výše jeho p�íjm� a 

výdaj�. Dalším faktorem jsou také ne�ekané výdaje, jakými jsou nap�íklad p�írodní 

katastrofy, které mohou rozpo�et siln� zatížit. 

Státní rozpo�et �eské republiky byl od roku 1993 do roku 1997 p�ebytkový. Od 

roku 1993 do roku 2007 se jeho schodky zvyšovaly. Deficit státního rozpo�tu byl 

zp�soben nejen strukturálními zm�nami, ale i pr�b�hem hospodá�ského cyklu. 

Nejzávažn�jší situace vznikla v roce 2003, kdy byl schodek státního rozpo�tu rekordní 

a to ve výši tém�� 110 mld. K�. Zejména v poslední dob� je cílem pravicov�

orientovaných vlád snížení deficitu státního rozpo�tu. Podobn� je tomu nejen v �eské 

republice, ale i v ostatních evropských zemích, kde je toto téma stále aktuáln�jší.  

Proces snižování schodku státního rozpo�tu v jednotlivých zemích je zna�n�

komplikovaný. Jeho realizace pot�ebuje silnou ochotu politických stran k jeho 

prosazení a nese s sebou také jistou nev�li voli��, kterých se škrty dotýkají. Je nutné 

zefektivnit hospoda�ení státu a zejména transfery, které stát poskytuje a je také nutné 

po�ítat s reálným plánováním rozpo�t� na další léta a neopírat se o p�íliš optimistické 

prognózy. 

Ur�itým východiskem ze zadlužení jednotlivých stát� a tedy i �eské republiky je 

oživení ekonomiky, které p�inese nejen prosperitu, ale také rostoucí p�íjmy do státního 

rozpo�tu a sou�asné snížení tlaku na r�st jeho výdaj�. 
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