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Abstrakt
Tématem práce je státní rozpoþet ýeské republiky. Státní rozpoþet je zde
pĜedstaven jako celek, který je složen z pĜíjmĤ a výdajĤ, využívá urþité nástroje, má
své funkce. Je zde charakterizován také rozpoþtový proces, který je ovlivnČn zejména
politickými rozhodnutími. V práci je zmapován a zhodnocen vývoj státního rozpoþtu
v ýR v letech 1993 až 2007, který zpoþátku vykazoval pĜebytky. Od roku 1997 se
rozpoþet stává schodkovým až do souþasnosti. Vývojové trendy státního rozpoþtu ýR
jsou zmapovány pomocí grafĤ. Na jejich podkladČ je provedena analýza a odĤvodnČny
výsledky hospodaĜení státu v jednotlivých letech. Dále je popsán stav rozpoþtu
v zemích Evropské unie a v ýeské 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 bakaláĜské práce je státní rozpoþet ýeské republiky. Jedná se o téma,
které je zejména v poslední dobČ pĜedmČtem mnoha diskuzí. V dobČ, kdy vyhlásilo
Krach ěecko, a další evropské státy mají znaþné ekonomické problémy, je vČnována
zvýšená pozornost státnímu rozpoþtu také v ýeské republice.
Cílem této práce je obecnČ charakterizovat státní rozpoþet a následnČ postihnout a
charakterizovat vývoj státního rozpoþtu vletech 1993 až 2007. Trend neustálého
zadlužování státu se ukázal jako neudržitelný, a to zejména v posledních letech, kdy
svČt zasáhla ekonomická krize. Tento problém byl u nás zdĤraznČn pĜedevším pĜed
minulými volbami do Poslanecké snČmovny, kdy nakonec zvítČzila „Vláda rozpoþtové
odpovČdnosti“, která si stanovila za úkol snížit rozpoþtové výdaje a pokusit se prosadit
reformy, které sníží zadlužování zemČ.
V bakaláĜské práci je popsán státní rozpoþet z hlediska teoretického. Je zde
vČnována pozornost procesu jeho tvorby a schvalování, funkcím, které má státní
rozpoþet plnit, nástrojĤm, které státní rozpoþet využívá. Dále jsou zde popsány složky
státního rozpoþtu, tedy výdaje a pĜíjmy, ze kterých se rozpoþet skládá a také jsou zde
popsány jednotlivé možné výsledky hospodaĜení státu, jinak Ĝeþeno možné druhy
rozpoþtĤ.
V praktické þásti práce je zhodnocen vývoj státního rozpoþtu v ýeské republice v
letech 1993 až 2007, který znamenal obrat od vyrovnaných þi mírnČ pĜebytkových
rozpoþtĤ až k velkým schodkĤm. Zejména je práce zamČĜena na výsledky hospodaĜení
v jednotlivých letech, které jsou analyzovány z hlediska ekonomického ze získaných
výsledných dat. Z tČchto dat je následnČ poukázáno na pĜíþiny a na možná Ĝešení tohoto
vývoje.
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1. Základní údaje
Každý stát má Ĝadu úkolĤ a funkcí, které je zavázán plnit. Aby stát mohl
prosazovat svou vĤli a vykonávat svou úlohu ve spoleþnosti, musí disponovat vlastními
penČžními zdroji. Tyto zdroje oznaþujeme jako veĜejné finance neboli rozpoþty. Jejich
úlohou je zajištČní fungování a celkovČ i existenci veĜejného sektoru. VeĜejné finance
se využívají v rámci fiskální neboli rozpoþtové politiky. V rozpoþtové politice
nevystupuje pouze stát, ale také menší správní celky jako jsou obce nebo mČsta. [7] Pro
úþely této práce se však zamČĜíme pouze na stát, jeho možnosti a využití finanþních
prostĜedkĤ.
Státní rozpoþet je možné klasifikovat z nČkolika rĤzných hledisek. MĤžeme ho
chápat jako penČžní fond, bilanci, zákon þi prostĜedek fiskální politiky. Jako takový je
potom základním prvkem systému veĜejných financí spolu s rozpoþty municipálními
(kraje, mČsta obce, státní podniky aj.). [19]
Zákon vymezuje státní rozpoþet jako soubor finanþních vztahĤ, které zajišĢují
financování funkcí státu. Jeho základními jednotkami jsou pak pĜíjmy a výdaje, ze
kterých se skládá.
Státní rozpoþet vychází ze stĜednČdobého výhledu. Je zpravidla pĜipravován
v þasném pĜedstihu pĜed koncem pĜedchozího rozpoþtového roku a jeho pĜíprava a
schvalování se odehrává na poli politickém. PĜípravu návrhu rozpoþtového plánu má na
starosti ministerstvo financí spolu s institucemi, které s ním na tvorbČ návrhu rozpoþtu
spolupracují. Státní rozpoþet jakožto finanþní plán státu je pak v ýeské republice
schvalován parlamentem a po svém schválení dostává povahu zákona. O jeho plnČní
jsou vláda i parlament povinni informovat. V pĜípadČ, že se na poli politickém nepodaĜí
do zaþátku nového rozpoþtového období rozpoþet schválit, ocitá se zemČ v takzvaném
rozpoþtovém provizoriu, které platí, dokud není pĜijat rozpoþet nový. [6]
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Státní rozpoþet má svoji rozpoþtovou skladbu, která se každá rok trochu mČní a
která je zveĜejnČna vyhláškami ministerstva financí. ZmČny ve skladbČ rozpoþtu se
odvíjí jak od ekonomického rĤstu zemČ, tak od požadavkĤ a nárokĤ, které prĤbČžnČ
vznikají. PĜíkladem mĤže být aktuální krize ve zdravotnictví, která si u nás v nedávné
dobČ vynutila pĜesun penČz do resortu zdravotnictví. [8]
Státní rozpoþet musí také dodržovat zásady rozpoþtu a plnit své funkce, které mají
jak mikroekonomický tak makroekonomický vliv. Vývoj státního rozpoþtu je
v posledních letech poznamenám neustálým prohlubováním státního dluhu. Zejména
levicovČ orientované vlády, které se ve vČtší míĜe soustĜedily na sociální problémy,
vytvoĜily rekordní rozpoþtové schodky. Tento trend ovšem narušil pĜíchod ekonomické
krize, která zastavila nebo velmi zpomalila ekonomický rĤst témČĜ na celém svČtČ.
Následkem nejen zmiĖovaných vlivĤ došlo k bankrotu v nČkolika zemích. V EvropČ se
jedná napĜíklad o ěecko, ale nČkolika dalším zemím bankrot hrozí.
V návaznosti na to zaþaly zemČ velmi šetĜit, což se projevilo i v ýeské republice,
kde byla v posledních volbách 2010 zvolena tzv. „Vláda rozpoþtové odpovČdnosti“,
v obavČ obyvatel, aby naše zemČ neskonþila podobnČ jako ěecko.
Nová vláda se snaží výraznými škrty snížit schodek státního rozpoþtu, což vede
k nespokojenosti mezi obyvatelstvem. Státní rozpoþet se tak stává velmi aktuálním
tématem.
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2. Rozpoþtový proces
Rozpoþtový proces se skládá z nČkolika etap. Nejprve je nutné vyhotovit návrh
státního rozpoþtu, který vypracovává Ministerstvo financí spolu se svými
spolupracovníky. Tento návrh je dále projednáván a schvalován v Poslanecké
snČmovnČ.
Dále se do rozpoþtového procesu Ĝadí jeho realizace a následná kontrola
hospodaĜení s jeho prostĜedky. [12] Rozpoþet je schvalován na tzn. Rozpoþtový rok,
který je shodný s rokem kalendáĜním. Tento proces se odehrává nejen na poli
ekonomickém, ale i politickém, jelikož právČ schvalování rozpoþtu je þasto odrazem
souhlasu þi nesouhlasu s vládní hospodáĜskou politikou.

2.1 Návrh státního rozpoþtu
Návrh státního rozpoþtu 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 ústĜední orgány státní správy a další organizaþní složky státu,
pokud je zákonem stanoveno, že tyto organizaþní složky státu mají samostatnou
kapitolu ve státním rozpoþtu nebo mají postavení ústĜedního orgánu státní správy nebo
mají postavení ústĜedního orgánu státní správy pro rozpoþtové úþely. [19]
Ministerstvo financí Ĝídí práci tČchto subjektĤ na vypracování návrhu rozpoþtu. PĜi
sestavování se vychází z výsledkĤ hospodaĜení státu v uplynulém rozpoþtovém období.
K sestavení návrhu se používá indexová metoda, která vychází z rozpoþtu minulého,
který se v novém rozpoþtovém roce pozmČní v reakci na aktuální potĜeby výdajĤ a
pĜíjmĤ rozpoþtu nového. [19]
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PĜi procesu tvorby návrhu rozpoþtu bývají využity tĜi metody rozpoþtování. Zaprvé
se jedná o výkonové rozpoþtování, kdy je financován výkon urþité instituce. Tento
výkon však musí být sledován také kvalitativnČ. Tato forma rozpoþtování se objevila v
minulosti napĜíklad v resortu zdravotnictví. Zadruhé jde o programové rozpoþtování,
pĜi kterém jsou sestaveny programy na urþité þinnosti. ZatĜetí mluvíme o rozpoþtování
s nulovou bází. PĜi tomto postupu se musí každoroþnČ zdĤvodĖovat veškeré
požadavky. MĤže se jednat o jistou výhodu, pĜedpokladem však je dobĜe provedený
audit veĜejných výdajĤ. [9]
Když je návrh hotov, pĜedkládá ho Ministerstvo financí spolu s vypracovaným
stĜednČdobým výhledem vládČ ke schválení. Ta ho poté dále pĜedkládá Poslanecké
snČmovnČ v pĜesnČ stanovené lhĤtČ.
Spolu s návrhem rozpoþtu je zároveĖ zpracováván stĜednČdobý výhled, který v
sobČ zahrnuje oþekávané výdaje a pĜíjmy státního rozpoþtu a státních fondĤ na
jednotlivá léta, na která je sestavován, a pĜedpoklady a zámČry, na základČ nichž se tyto
pĜíjmy a výdaje oþekávají a plánují. [12]
NapĜíklad se jedná o pĜedpokládaný rĤst nebo pokles HDP, výdaje na rĤzné
programy nebo projekty, popĜípadČ závazky státu.
Je-li ve stĜednČdobém výhledu zahrnut i schodek rozpoþtu, pak obsahuje i jeho
zpĤsob financování. StĜednČdobý výhled je zpracováván na dva roky. Vláda projedná
návrh stĜednČdobého výhledu souþasnČ s návrhem státního rozpoþtu. Schválený
stĜednČdobý výhled pĜedkládá Poslanecké snČmovnČ vláda samostatnČ, souþasnČ
s návrhem zákona o státním rozpoþtu. [12]

2.2 Projednávání a schvalování státního rozpoþtu
Návrh rozpoþtu posoudí nejprve vláda a poté jej pĜedá k projednání a schválení
Poslanecké snČmovnČ. Vláda pĜedloží návrh zákona pĜedsedovi Poslanecké snČmovny
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nejpozdČji 3 mČsíce pĜed zaþátkem rozpoþtového roku, ten pak pĜikáže tento návrh
zákona k projednání rozpoþtovému výboru. [12]
Projednávání v Poslanecké snČmovnČ se zpravidla dČlí do nČkolika þástí.
NejdĜíve dochází k prvnímu þtení, kde se projednávají þásti návrhu státního
rozpoþtu: výše pĜíjmĤ a výdajĤ, saldo s výsledkem deficit (max. 3% z HDP), zpĤsob
vypoĜádání salda, celkový vztah k rozpoþtĤm vyšších územních samosprávných celkĤ a
obcí a rozsah zmocnČní výkonných orgánĤ. PĜiþemž Poslanecká snČmovna v tomto
þtení mĤže jednat dvojím zpĤsobem; buć dojde ke schválení tČchto návrhĤ, nebo
doporuþí vládČ jejich zmČny a stanoví termín pro pĜedložení návrhu nového. PĜi tomto
þtení bývá obvykle hlasováno stranicky.
Ve druhém þtení návrhu zákona se koná rozprava nad navrhovanými body a
dochází k pĜedložení pozmČĖovacích návrhĤ. Poslanci už zde stranickou pĜíslušnost
dodržovat nemusí, hlasuje se zejména místnČ, toto þtení je totiž obvykle medializováno.
Pro druhou fázi se objevuje také název „Porcování medvČda“, právČ kvĤli
pozmČĖovacím návrhĤm, které se snaží poslanci prosadit, v zájmu oblastí, které pod nČ
spadají.
Ve tĜetím þtení je možné navrhnout pouze opravu legislativnČ technických chyb,
pravopisných chyb apod. [19]
Na závČr Poslanecká snČmovna hlasuje o pozmČĖovacích návrzích a poté se usnáší
na návrhu. Po schválení se rozpoþet stává rozpoþtovým zákonem. Schvalování návrhu
o státním rozpoþtu bývá také þasto spojováno s vyslovením dĤvČry þi nedĤvČry vládČ a
její politice. [12]
MĤže se stát, že Poslanecká snČmovna návrh státního rozpoþtu neschválí. Pokud se
to nepodaĜí do zaþátku nového rozpoþtového roku, zaþne se hospodaĜit podle
rozpoþtového provizoria.
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To znamená, že dokud není pĜijat nový zákon o rozpoþtu, Ĝídí se vše podle
rozpoþtu, který byl schválen na rok minulý. Jedná se však o variantu provizorní a
z hlediska ekonomického také nákladnČjší.

2.3 Realizace státního rozpoþtu
V období rozpoþtového roku dochází k plnČní rozpoþtu, který byl na pĜíslušný
rok schválen. Realizace spoþívá ve výbČru všech pĜíjmĤ rozpoþtu (danČ, cla, poplatky)
a zároveĖ jsou vypláceny naplánované výdaje rozpoþtu (sociální dávky, investice aj.)
Tyto pĜíjmy a výdaje nemusejí být shodné, rozhodující je v tomto pĜípadČ
výsledný stav na konci rozpoþtového roku, který rozhodne o tom, zda byl rozpoþet
vyrovnaný, schodkový nebo pĜebytkový. PlnČní rozpoþtu je v pravomoci vlády a jejích
orgánĤ. V ýeské republice odpovídá vláda za plnČní státního rozpoþtu Poslanecké
snČmovnČ, které pĜedkládá po skonþení pololetí zprávu, ve které hodnotí vývoj
ekonomiky a plnČní státního rozpoþtu. [19]

2.4 Kontrola plnČní rozpoþtu
PĜi kontrole plnČní státního rozpoþtu dochází k hodnocení výsledkĤ
rozpoþtového hospodaĜení a sestavují se závČreþné úþty po skonþení rozpoþtového
období. Výsledkem kontroly rozpoþtu je státní závČreþný úþet, který podává vláda
Poslanecké snČmovnČ nejpozdČji do 30. 4. následujícího roku. Státní závČreþný úþet je
tvoĜen závČreþnými úþty jednotlivých kapitol, které zpracují jejich správci a pĜedloží
Poslanecké snČmovnČ. PĜíloha státního závČreþného úþtu je tvoĜena souhrnnými údaji
o výsledcích rozpoþtového hospodaĜení územních samosprávných celkĤ, dobrovolných
svazkĤ obcí, Regionálních rad regionĤ soudržnosti, závČreþnými úþty státních fondĤ,
pĜehledy o státních finanþních aktivech a pasivech, pĜehledy o státních zárukách a
o stavech fondĤ organizaþních složek státu. [19]
Poté co je tento závČreþný úþet pĜedán Poslanecké snČmovnČ a ta ho vezme na
vČdomí, je Ministerstvo financí povinno ho zveĜejnit v elektronické podobČ. [10]
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3. Zásady a funkce státního rozpoþtu
3.1 Funkce státního rozpoþtu
Podstata a funkce státu v ekonomické oblasti se odráží v tzv. Fiskálních funkcích.
Jedná se o funkci alokaþní, redistribuþní a stabilizaþní. Všechny tyto funkce jsou
realizovány v rámci veĜejných financí. [7] PĜi jejich posuzování je nutno brát je
v úvahu jednotnČ jako celek a nikoli jednotlivČ.
Funkce alokaþní a redistribuþní mají vliv mikroekonomický, tedy ovlivĖují
pĜedevším jednotlivé ekonomické subjekty. Oproti tomu funkce stabilizaþní je odrazem
aktivní ekonomické politiky státu a její vliv je makroekonomický. [7]
Alokaþní funkce
Tato funkce je kategorií tradiþní a tedy i nejstarší. Její základ tvoĜí postavení státu,
který je zde pojímán jako produkþní subjekt. Jeho hlavní úlohou je pĜesouvat zdroje do
produkce veĜejných (kolektivních) statkĤ, kterými jsou zejména sociální služby.
Jedná se o statky tržního nebo polotržního charakteru, tedy o takové statky, které
jsou obyvatelĤm státu poskytovány zdarma þi za þásteþnou cenu. [1] Na tyto statky
není právní nárok, avšak jejich poskytování je symbolem postavení státu jako
produkþního subjektu. Není podmínkou, aby stát veškeré poskytované statky vyrábČl.
VČtšina z nich je v praxi odkupována od soukromých subjektĤ. [4]
Jinými slovy mĤžeme Ĝíct, že alokaþní funkce má svĤj základ v nedokonalém
fungování trhu. Vláda, která je odpovČdná za reprezentaci obþanĤ, vstupuje do procesu
alokace výrobních faktorĤ a rozhoduje o produkci veĜejných statkĤ. Jedná se o obtížná
rozhodnutí, které z veĜejných statkĤ vybrat, aniž by bylo jasné, které z nich obþané
budou preferovat.
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Závažným hlediskem pĜi rozhodování je také to, aby investice byla efektivní a
nebyla narušena ekonomická rovnováha. Produkce takto vybraných statkĤ je
financována z veĜejných fondĤ. [7]
Základní zdrojem pro úhradu tČchto výdajĤ jsou danČ. Podíl výdajĤ na celkovém
objemu rozpoþtu, obecnČ ve vyspČlých zemích, tvoĜí asi 30-35 % celkových výdajĤ
státního rozpoþtu. [1]
Redistribuþní funkce
Tato funkce zajišĢuje pĜerozdČlování þásti HDP. Jedná se o taková rozhodnutí,
která mají za cíl zmírnit nerovnosti v oblasti dĤchodové a sociální.
Stát zde mĤže tyto nerovnosti zmírĖovat dvojím zpĤsobem. Jednak pĜímo, tedy
pĜes sociální penČžní transfery, dĤchody, sociálního zabezpeþení atd. Zadruhé mĤže
stát vystupovat nepĜímo a to skrze svá rozhodnutí o výši daní. Zdrojem na tyto výdaje
jsou pak veĜejné pĜíjmy. Podíl výdajĤ kolísá rĤznČ podle jednotlivých zemí mezi 30 60%. PrávČ zde jsou nejvíce zastoupeny sociální transfery. Ovšem zejména v poslední
dobČ se objevují problémy s mírou a zpĤsobem redistribuce, která bývá þasto
zneužívána v takové míĜe, že dochází k novým nerovnostem nebo tyto transfery
nedosahují dostateþné efektivity. [1]
Stabilizaþní funkce
V pĜípadČ stabilizaþních funkcí státního rozpoþtu dochází k významnému stĜetu
mezi dvČma hlavním ekonomickým ideologiemi.
Na jedné stranČ liberální pĜístup prosazuje v ekonomické oblasti takové jednání,
které co nejménČ zasahuje do ekonomiky a nechává tČmto procesĤm volný prĤbČh,
který se snaží pouze minimálnČ regulovat.
Naproti tomu Keynesiánská teorie zastává názor, že zásahy státu do ekonomiky
jsou pĜínosné a žádoucí. Stát má mít dostatek nástrojĤ na to, aby dČní v ekonomice
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mohl efektivnČ ovlivĖovat. A právČ tento Keynesiánský pĜístup se odráží zejména ve
stabilizaþních funkcích státního rozpoþtu. Stát za urþitých podmínek mĤže ovlivnit tzv.
magický þtverec (hospodáĜský rĤst, zamČstnanost, inflace a platební bilance) a tím i
pĤsobit na stabilizaci ekonomiky. Stát za tímto úþelem využívá veĜejné fondy a podle
potĜeby podnČcuje nebo tlumí agregátní poptávku.
Základem je ovšem správné využití a pĜesun zdrojĤ do rĤzných oblastí tak, aby
byla zajištČna rovnováha. Jedná se o velmi komplikovaný proces, který vyžaduje
mnohá

ekonomická

rozhodnutí

založená

na

pĜedešlé

zkušenosti

s tržním

mechanismem. [1] PrávČ ten má totiž problém sám zajistit blahobyt pro všechny
obþany ve spoleþnosti.

3.2 Zásady státního rozpoþtu
Postupem þasu bylo nutno formulovat zásady státního rozpoþtu, které budou vždy
platit, aby nedocházelo k jeho zmČnám jak formálním tak obsahovým. PĜi rozpoþtovém
procesu a zejména potom ve fázi plnČní rozpoþtu je proto potĜeba dodržovat následující
zásady. [1]
První zásadou je Zásada jednotnosti. Toto pravidlo Ĝíká, že všechny veĜejné
rozpoþty musí být sestavovány jednotným zpĤsobem a všechny finanþní pĜíjmy a
výdaje státu mají být soustĜedČny v jediném dokumentu, tedy ve státním rozpoþtu a
mají být ústĜednČ úþtovány. PotĜeba této funkce je dána tím, že je nutné státní rozpoþet
analyzovat jak z hlediska vývoje pĜíjmĤ tak výdajĤ.
Druhou zásadou je Zásada úplnosti a pĜehlednosti. Tedy státní rozpoþet v sobČ
musí obsahovat všechny pĜíjmy a výdaje státu a to bez jakýchkoli kompenzací, pĜiþemž
státní rozpoþet má svou danou strukturu, podle které je pĜesnČ vnitĜnČ þlenČn.
ZatĜetí se jedná o Zásadu každoroþního sestavování a schvalování rozpoþtu. Tato
funkce má za úkol zabezpeþit zejména pravidelnou kontrolu Parlamentu nad þinností
vlády, pĜiþemž rozpoþtový rok nemusí být vždy shodný s rokem kalendáĜním,
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napĜíklad jak je tomu v USA. Avšak v ýeské republice je rozpoþtovým rok i rokem
kalendáĜním.
ýtvrtá zásada se nazývá Zásada publicity (zveĜejĖování) státního rozpoþtu. Ta
zajišĢuje nejen veĜejné jednání pĜi projednávání a schvalování státního rozpoþtu
v Parlamentu, ale i možnost seznámit se s výsledky hospodaĜení státu, které mají být
veĜejné a dobĜe pĜístupné pro kohokoli, kdo se chce s tČmito údaji obeznámit. Tato
funkce spoþívá zejména na principu kontroly skrze menší subjekty.
Pátým pravidlem je Zásada reálnosti. Tato zásada má zabránit zkreslování údajĤ
v rozpoþtu. To, zda bude rozpoþet reálný þi nikoli, je závislé na mnoha faktorech. Jsou
jimi správný odhad, stupeĖ poznání, kvalitní analýza hospodáĜských procesĤ, kvalita
hospodáĜských prognóz aj. Takto reálnČ sestavený státní rozpoþet se stává
pĜedpokladem pro splnČní plánovaných pĜíjmĤ a výdajĤ. NemČlo by tedy docházet k
neplánovaným velkým výdajĤm státu na neoþekávané položky. Státní rozpoþet by mČl
þásteþnČ poþítat napĜíklad s možností pĜírodních katastrof, jakými jsou tĜeba povodnČ.
Poslední je Zásada vyrovnanosti. Ta požaduje, aby výdaje byly kryty pĜíjmy
státního rozpoþtu, tedy požaduje, aby rozpoþet byl vyrovnaný v delším þasovém
období. KrátkodobČ je však možno využívat na platbu mimoĜádných výdajĤ deficitní þi
pĜebytkové financování.
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4. Základní složky státního rozpoþtu
PĜíjmy a výdaje státu jsou dvČ základní složky, které tvoĜí státní rozpoþet. Na
jejich výši a vzájemném pomČru závisí to, zda rozpoþet bude vyrovnaný, schodkový
nebo pĜebytkový. PĜíjmy a výdaje se dČlí do tzv. kapitol, které je rozdČlují podle
okruhu jejich pĤsobnosti a podle toho, který z orgánĤ státní správy je za nČ odpovČdný.
PĜíjmy a výdaje, které státu slouží k umoĜování zadlužení státu, mají svou vlastní
kapitolu Státní dluh, která je pod správou Ministerstvy financí. [18]

4.1 PĜíjmy státního rozpoþtu
NejvýznamnČjší položka v pĜíjmech státního rozpoþtu je tvoĜena danČmi. DanČ
jsou penČžní þástky, které subjekt (domácnost nebo firma) odvádí do státního rozpoþtu
ve stanovené lhĤtČ a výši. [3] DanČ tvoĜí zhruba 90 % celkových pĜíjmĤ státního
rozpoþtu a proto jsou její cela nevýznamnČjší složkou. Dále jsou pĜíjmy tvoĜeny
nedaĖovými pĜíjmy, což jsou napĜíklad poplatky nebo pĜíjmy z prodeje majetku.
Dochází-li také k financování státního dluhu, mĤžeme sem zahrnout i pĜíjmy z prodeje
státních dluhopisĤ.
Mezi pĜíjmy Ĝadíme dle zákona þ. 218/2000 Sb. tyto položky:
 výnosy daní vþetnČ pĜíslušenství,
 pojistné na sociální zabezpeþení a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti a
pojistné na úrazové pojištČní vþetnČ penále,
 výnosy z podílu na clech, který je podle práva Evropských spoleþenství
ponechán þlenským státĤm na úhradu nákladĤ spojených s jejich výbČrem a
výnosy ze sankcí a úhrad exekuþních nákladĤ v celním Ĝízení,
 pĜíjmy z þinnosti organizaþních složek státu a odvody pĜíspČvkových
organizací,
 odvod zbývajícího zisku ýeské národní banky,
 správní a soudní poplatky,
 úhrady spojené s realizací státních záruk,
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 pĜíjmy z prodeje a pronájmu majetku ýeské republiky, se kterým hospodaĜí
organizaþní složka státu, a pĜíjmy z prodeje nemovitého majetku ýeské
republiky, se kterým hospodaĜí pĜíspČvkové organizace; splátky návratných
finanþních výpomocí poskytnutých ze státního rozpoþtu,
 penČžní dary poskytnuté organizaþním složkám státu použité v bČžném
rozpoþtovém roce,
 výnosy z majetkových úþastí státu,
 výnosy z cenných papírĤ, jejichž nákup byl realizován z prostĜedkĤ státního
rozpoþtu,
 pokuty atd. [19]
DanČ
DaĖ je základní jednotkou pĜíjmĤ státního rozpoþtu. Jedná se o povinnou platbu,
kterou subjekt þi domácnost odvádí do státního rozpoþtu ve stanovené výši a lhĤtČ. [3]
DanČ jsou Ĝazeny mezi poplatky nenávratné a neúþelové, což znamená, že jsou souþástí
státního rozpoþtu. Dále jsou charakterizovány jako neekvivalentní, tedy poplatník nemá
nárok na protihodnotu ve výši platby. DanČ jsou poplatky pravidelnČ se opakující.
PĜímé danČ jsou danČ z dĤchodĤ a majetku. DanČ dĤchodové jsou stanoveny podle
dĤchodu neboli pĜíjmu. Firmy platí daĖ z pĜíjmĤ právnických osob a obyvatelé daĖ
z pĜíjmu fyzických osob. DanČ majetkové jsou oproti tomu závislé na výši majetku.
ěadí se sem daĖ z pĜevodu nemovitostí, daĖ dČdická, daĖ darovací þi také napĜíklad
daĖ silniþní. [7]
NepĜímé danČ zdaĖují spotĜebu výrobkĤ a služeb. Tento druh danČ se projeví až pĜi
nákupu daného zboží nebo služeb. DaĖ je placena spotĜebitelem pĜímo v cenČ daného
zboží nebo služby. Mezi nepĜímé danČ patĜí danČ spotĜební. Jsou souþástí ceny urþitého
zboží prodávaného na tuzemském trhu, napĜíklad je tato daĖ vybírána u nafty, benzínu,
piva atd. Dále jsou formou nepĜímé danČ také cla, která jsou takovou penČžní þástkou,
která je placena za pĜechod zboží nebo služby pĜes státní hranici. Nejvíce jsou
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používána cla dovozní. Ta mají za úkol zejména omezit dovoz nČkterých komodit,
kvĤli ochranČ výrobcĤ na tuzemském trhu.
Dále se sem Ĝadí ještČ DPH - daĖ z pĜidané hodnoty. [7]

4.2 Výdaje státního rozpoþtu
Výdaje státního rozpoþtu jsou dvojího druhu.
Zaprvé se jedná o transfery. Transfer znamená pro stát takový výdaj, za který
nedostává nazpČt žádnou službu ani zboží. PatĜí sem napĜíklad podpory
v nezamČstnanosti, sociální dávky aj. [3]
Zadruhé jde o nákup výrobkĤ a služeb. Stát ke svému fungování potĜebuje velké
množství komoditního zboží od kanceláĜských potĜeb po nová auta, þi napĜíklad
vojenskou techniku. Platba služeb se týká zejména zamČstnancĤ, které stát využívá od
nejnižších pracovních pozic až po ty nejvyšší ve státní správČ.
Dá se Ĝíct, že témČĜ ve všech vyspČlých zemích dochází k nárĤstu výdajĤ rozpoþtu
zhruba od druhé poloviny dvacátého století. Tento trend vede u mnoha zemí k rĤstu
deficitĤ státních rozpoþtĤ a nárĤstu státních dluhĤ. ýeská republika v tomto smČru není
výjimkou. VysvČtlení tohoto jevu je pomČrnČ jednoduché. V minulosti nebylo od státĤ
vyžadováno tolik výdajĤ, ale postupem þasu zaþaly 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
oþekává, že bude podporovat ekonomický rĤst, 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 pĜíjmy, ale bohužel to také vede k velkému
zadlužování státu, který se každoroþnČ potýká s vysokým státním deficitem.
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Výdaje státního rozpoþtu dle kategorií
Výdaje státního rozpoþtu je možné pojmout z nČkolika možných hledisek, které
vycházejí zejména z národohospodáĜského smČĜování. Podle nich je dČlíme do
následujících kategorií. [1] [6]

Výdaje spojené s financováním chodu státní správy a zajišĢováním bezpeþnosti a
obrany zemČ:
Do této kategorie Ĝadíme výdaje na þinnost organizaþních složek státu a výdaje na
þinnost pĜíspČvkových organizací, na realizaci státních záruk aj. [18]

PĜímé transferové platby:
Tato kategorie výdajĤ je tvoĜena zejména takovými výdaji, které mají sociální
charakter, tedy se jedná o výdaje na dávky dĤchodového pojištČní, dávky
nemocenského pojištČní, dávky úrazového pojištČní, dávky státní sociální podpory,
výdaje na podporu v nezamČstnanosti, podporu pĜi rekvalifikaci a na aktivní politiku
zamČstnanosti aj. [18]

Výdaje na veĜejné a veĜejnČ 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 smČĜovány do podnikového sektoru. Podpora je vydávána napĜíklad do
oblasti bankovnictví, dopravy, zemČdČlství, ale tĜeba je také podporován export aj. [18]

Výdaje spojené se splácením státního dluhu
Tyto výdaje jsou bČžnými výdaji i tzn. výdaji investiþními. [18]

20

Hledisek þlenČní výdajĤ státního rozpoþtu je nČkolik. PĜi jejich výþtu je však nutno
zmínit ještČ dČlení na výdaje povinné a nepovinné.
Výdaje povinné, neboli mandatorní
Tato kategorie výdajĤ, jak již napovídá název, zahrnuje výdaje povinné, tedy
takové které stát musí uhradit bez ohledu na skuteþnou výši svých pĜíjmĤ, jinak by
porušil své zákony anebo by riskoval rozvrat ekonomiky.
K tČmto výdajĤm bývá stát vázán podle zákona, jinými právními normami þi
smluvními závazky. Všechny tyto výdaje pojmou každoroþnČ okolo 80-90% pĜíjmĤ
státního rozpoþtu. Jak je vidČt na jiné než mandatorní výdaje státu už mnoho penČz
nezbývá. [4]
Do této kategorie Ĝadíme napĜíklad:
 dávky dĤchodového pojištČní,
 nemocenské dávky,
 státní sociální podpora,
 platby státu do zdravotního pojištČní,
 výplaty státních pĜíspČvkĤ ke stavebnímu spoĜení,
 dotace státním fondĤm,
 výdaje na volby a pĜíspČvky politickým stranám atd. [1]
Výdaje nemandatorní
Do této kategorie Ĝadíme všechny zbývající výdaje, které stát vydávat nemusí, ale
realizovat je pĜesto chce. Jejich výše bývá závislá na podobČ aktuální hospodáĜské
politiky vlády. [12] Jako pĜíklad mĤžeme uvést granty nebo výdaje za jednorázové
aktivity (napĜ. nákup strategické suroviny, který není plánovaný aj.).
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5. Nástroje fiskální politiky
Charakteristika fiskální politiky je založena na využití veĜejných financí, tedy
státního rozpoþtu, k makroekonomické stabilizaci. Fiskální politika se ve svém základu
zabývá regulací penČžních vztahĤ státu s ostatními ekonomickými subjekty. K tomuto
úkolu využívá jako svĤj hlavní nástroj státní rozpoþet. [1]
PĜíjmy a výdaje státního rozpoþtu nejsou zcela pevnČ danými body, jejich struktura
se mĤže mČnit a þasto se i mČní, þímž dochází k pĤsobení na vývoj hospodáĜství.
Rozlišujeme nČkolik druhĤ nástrojĤ, které slouží k ovlivnČní tohoto vývoje. Základem
je fakt, že pĜíjmy a výdaje státního rozpoþtu jsou provádČny dvojí formou buć
automaticky, tedy na základČ pravidel, která byla pĜijata pĜíslušným státním orgánem,
nebo jednorázovČ. Jednorázová rozhodnutí jsou záležitostí zejména Parlamentu. Jejich
základním úkolem je zamezení anticyklických efektĤ. [3]

5.1. ZámČrná-diskreþní opatĜení
Tato opatĜení jsou založena na jednorázovém zámČrném rozhodnutí státního
orgánu. Jedná se o rozhodnutí o zmČnČ daĖových sazeb, zmČnČ struktury výdajĤ
státního rozpoþtu þi zmČnČ ve výši jednotlivých položek rozpoþtových výdajĤ. Tato
opatĜení bývají pĜijímána velmi þasto a to Parlamentem ýR. Jejich rozhodnutí ovlivní
agregátní nabídku i poptávku, které nakonec vyvolají zmČny ve velikosti reálného
produktu, zamČstnanosti a cenové hladiny. Jedná se tedy o politiku aktivní a tvoĜí
hlavní složku fiskální politiky. [7]
Uvedený trend je možné aktuálnČ pozorovat v tČchto mČsících v ýR, kdy se jedná
napĜíklad o radikálním zvýšení DPH v reakci na ekonomickou krizi ve svČtČ a snahu
stabilizovat vysoký schodek státního rozpoþtu. Jednorázová opatĜení bývá nutno
prosadit politicky, což vždy nemusí být právČ jednoduché, zejména v pĜípadČ, že
vládaní koalice nemá dostateþnou vČtšinu v Poslanecké snČmovnČ nebo nedochází
k politické shodČ mezi koaliþními partnery.
22

Nevýhodou jednorázových opatĜení je také jejich zpoždČní pĤsobnosti. Proces,
kterým musí takové opatĜení projít, než vejde v platnost, je leckdy zdlouhavý a právČ
þas mĤže mít znaþný vliv na míru efektivity daného rozhodnutí.

5.2. VestavČné stabilizátory
VestavČné stabilizátory patĜí mezi automatická rozhodnutí, která fungují
v ekonomice automaticky. Taková rozhodnutí byla jednou schválena a zaĜazena do
systému, v pĜípadČ potĜeby pĤsobí automaticky, bez nutnosti nového schvalování þi
diskuzí. Pouze reagují na zmČny v ekonomickém systému a ovlivĖují tak
pĜizpĤsobovací procesy v ekonomice.
Tyto stabilizátory jsou v hospodáĜství zabudovány proto, aby minimalizovaly
výkyvy hospodáĜského cyklu (aby docházelo k maximálnímu využití výrobních zdrojĤ
a skuteþnČ vyrobený produkt se neodchyloval od potencionálního produktu). To
znamená, že v dobČ konjunktury tlumí hospodáĜský rĤst a v období stagnace ho naopak
stimuluje. Mezi vestavČné stabilizátory patĜí progresivní daĖ z pĜíjmu, pojištČní
v nezamČstnanosti, státní výkup zemČdČlských pĜebytkĤ a subvence k cenám
zemČdČlské produkce. [7]
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6. Druhy rozpoþtĤ
Jak již bylo Ĝeþeno, státní rozpoþet je ze strany pĜíjmĤ tvoĜen zejména danČmi.
Pokud se státu podaĜí soustĜedit dostateþné množství pĜíjmĤ tak, aby pokryly veškeré
jeho plánované výdaje, hovoĜíme potom o rozpoþtu vyrovnaném. K tomuto stavu však
dochází jen velmi zĜídka. SoustĜedí-li stát vČtší množství pĜíjmĤ než výdajĤ, hovoĜíme
poté o rozpoþtu pĜebytkovém. ObČ tyto varianty se Ĝadí k velmi pĜíznivým, ale zejména
v posledních letech velmi obtížnČ dosažitelným. Jen nejprogresivnČjší svČtové
ekonomiky dokáží dosáhnout tČchto výsledkĤ
Naopak pĜevýší-li výdaje nad pĜíjmy, pak je rozpoþet je schodkový. Schodkový
rozpoþet je zejména v posledních letech nejen v ýeské republice, ale i v jiných
evropských státech nejþastČjší variantou rozpoþtového výsledku.

6.1. Vyrovnaný rozpoþet
Vyrovnaný státní rozpoþet je takový výsledek, pĜi kterém stát vybere stejný objem
pĜíjmĤ jako výdajĤ. Není tedy nutné, aby posléze docházelo k zadlužování státu a ten
byl závislý na pĤjþkách popĜípadČ na vydávání státních dluhopisĤ. Vyrovnaný rozpoþet
je známkou dlouhodobého dobrého hospodaĜení státu a zejména silné ekonomiky, která
vykazuje vysoká tempa ekonomického rĤstu.
O vyrovnané nebo mírnČ pĜebytkovém rozpoþtu mĤžeme v EvropČ hovoĜit ve
Švýcarsku, kde je rozpoþet tradiþnČ mírnČ pĜebytkový, nebo v Lucembursku, kde je
naopak mírnČ schodkový. Lucembursko je, ale velmi malá zemČ, jejíž ekonomika se
nedá pĜíliš s ostatními evropskými státy srovnávat. Dále ještČ Ĝadíme do zemí, které své
roþní plánování uzavírají s mírným pĜebytkem Švédsko. V ýeské republice jsme se
s vyrovnaným státním rozpoþtem setkávali v porevoluþních letech 1993 a 1996.
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Vyrovnaný rozpoþet je ideálním výsledkem rozpoþtového roku, o který by se mČl
snažit usilovat každý stát. Podle nČkterých ekonomĤ by se státy s vyrovnanými
rozpoþty nedostaly do souþasných ekonomických problémĤ.
 Stát by byl hospodárnČjší (efektivnČjší).
 Nedocházelo by k zadlužování a riziku dluhové pasti.
 Politici by museli uvažovat více dlouhodobČ.
VytvoĜit vyrovnaný státní rozpoþet je velmi komplikované a to ze dvou dĤvodĤ.
Státní rozpoþet se schvaluje ještČ pĜed zaþátkem rozpoþtového období, a proto se jedná
pouze o plán vytvoĜený na základČ odhadu. Vyrovnaný rozpoþet také hĤĜe zohledĖuje
nenadálé události a skuteþné potĜeby. Velkou výhodou však je, že nedochází
k zadlužování státu. [9]
Jak již bylo uvedeno, rozpoþtová politika státu je zejména vČcí vlády. Proto je
nutné podívat se, jaký názor na Ĝešení dlouhodobČ schodkového rozpoþtu v ýR mají
zástupci polických stran. PrávČ dvČ nejsilnČjší strany, které mají u nás tradiþnČ
nejsilnČjší slovo pĜi tvorbČ vlády, mají i znaþný vliv na hospodáĜskou politiku.
Jaké Ĝešení tedy navrhují politické strany v ýeské republice? Tato otázka je velmi
rozporuplná a naše dvČ nejsilnČjší strany mají na tuto problematiku rozdílné názory.

„ODS prosazuje, abychom se dlouhodobČ dostávali na cestu postupného
vyrovnávání státního i veĜejných rozpoþtĤ. V ústavČ je všechno, ale chybí zmínka o
povinnosti usilovat o zdravé veĜejné finance. To by dalo mantinely vládČ a parlamentu.
JedinČ tak se vyhneme excesĤm, které vznikají nejþastČji v pĜedvolebním období.
Vyrovnaný rozpoþet je samozĜejmČ dlouhodobá, minimálnČ desetiletá záležitost.“
Uvedl ekonomický expert za Obþanskou demokratickou stranu Martin Kocourek. [20]
„ýSSD Ĝíká, že v EvropČ existují státy naší velikosti, které dokážou v dobČ
konjunktury hospodaĜit s pĜebytkovými rozpoþty.
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Jen je nutné Ĝíci, že se k tomu

nedopracujeme nČjakými úspornými balíþky, ale dlouhodobou rozpoþtovou politikou,
bČhem které by docházelo ke zmČnám jak na stranČ výdajĤ, tak na stranČ pĜíjmĤ. Jde
pĜedevším o to, aby rozpoþtové pĜíjmy byly schopny profinancovat veĜejné služby.“
uvedl Bohuslav Sobotka za ýeskou stranu sociálnČ demokratickou. [20]

Pro obČ však platí, že vyjádĜení, jak se k vyrovnanému rozpoþtu dostat, máme
pĜedložena, ale obecnČ chybí politická vĤle k jejich prosazení a konkrétní programové
body, které by k tomuto cíli vedly.

6.2. PĜebytkový rozpoþet
PĜebytkový státní rozpoþet mĤže nastat, pokud jsou platby do státního rozpoþtu
vyšší než odvody, þi naopak odvody ze státního rozpoþtu jsou nižší než pĜíjmy
plynoucí do nČj. Na první pohled se tyto varianty jeví jako nejlepší z možných
výsledkĤ, nicménČ nesou s sebou velmi rozsáhlé problémy.
 Vyvstává otázka, proþ by stát mČl vybírat na daních a odvodech více penČz, než
sám nutnČ potĜebuje,
 nutnost s tímto pĜebytkem rozumnČ hospodaĜit, v pĜípadČ státního dluhu se
vČnovat jeho umoĜování, vhodnČ investovat. (nČkteré státy v dobách pĜebytku
sáhly ke štČdrým sociálním reformám, které se v budoucnosti ukázaly jako
zatČžující),
 tvorba rezerv na nepĜedpokládané výdaje jakými mohou být pĜírodní katastrofy,
náhlá nutnost investic nebo napĜíklad nepĜíznivý finanþní vývoj,
 Nevyužívání všech finanþních zdrojĤ státu mĤže vést k nedostateþné podpoĜe
ekonomiky. V takovém pĜípadČ je nutno položit si otázku, zda by stát nemČl
pĜeorganizovat svou fiskální politiku, a nezvýšit výdaje pro tvorbu nových
pracovních pĜíležitostí, zadaní státních zakázek firmám þi podporovat výzkum
þi školství, nebo naopak snížit svoje pĜíjmy, snížením daní nebo odvodĤ. [2]
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V ýeské republice jsme mČli mírnČ pĜebytkový rozpoþet v letech 1993, 1994 a
1995. V posledních letech se ale bohužel výsledky našeho hospodaĜení pĜebytkovému
konci neblíží ani pĜinejmenším.
Následující graf 1 ukazuje vývoj rozpoþtu v procentech HDP v zemích Evropy v roce
2009.
Graf 1. Vývoj státního rozpoþtu v Evropských zemích. [13]

V EvropČ se objevuje trend k pĜebytkovému rozpoþtu zejména v Norsku. Norko,
které díky nalezištím ropy získává velké pĜíjmy do státního rozpoþtu, vykazuje vysoké
pĜebytky. PĜebytky vykazuje také Švýcarsko. Mírné schodky státního rozpoþtu
vykazují pouze Lucembursko a Švédsko. Ostatní státy v EvropČ hospodaĜí s rozpoþtem
schodkovým.

6.3. Schodkový rozpoþet
NejrozšíĜenČjším typem rozpoþtu je rozpoþet schodkový, deficitní, kde jsou výdaje
vyšší než pĜíjmy.
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Dojde-li k tomuto výsledku hospodaĜení státu, využívají vlády k pokrytí schodku
státního rozpoþtu pĤjþky od bank þi firem. K tČmto pĤjþkám slouží státu možnost
vydávat vládní dluhopisy, které se prodávají na kapitálovém trhu. [7] Dochází-li k
situaci, kdy stát hospodaĜí tak, že jeho rozpoþet je v prĤbČhu nČkolika let schodkový,
dojde k vytvoĜení státního dluhu.
Státní dluh je definován jako primární deficit státního rozpoþtu spolu s úroky.
Dalším druhem dluhu v oblasti hospodaĜení státu je dluh veĜejný, což je dluh celkový,
vþetnČ dluhu krajĤ a obcí. [1] Státní dluh vzniká úhradou schodku státního rozpoþtu.
Aby schodek mohl být uhrazen, využívá stát nČkolik možností jeho financování.
Domácí dluh je poté krytý:
 státními pokladniþními poukázkami,
 státními stĜednČdobými a dlouhodobými státními dluhopisy,
 dalšími domácími instrumenty, napĜ. krátkodobými pĤjþkami. [19]
Zahraniþní dluh je oproti tomu složen z:
 zahraniþních emisí dluhopisĤ
 pĤjþek od Evropské investiþní banky
 smČnek vydaných k úhradČ þlenství v IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development) [10] [18]
Výše státního dluhu je mČĜena podle dvou kritérií. Tato pĜesná pravidla pro míru
zadlužení státĤ jsou nazývána tzv. fiskální Maastrichtská kritéria. Cílem tČchto kritérií
mČla být snaha Evropské unie pĜimČt své þlenské státy k dodržování fiskální disciplíny
tak, aby smČĜovaly k vyrovnanému þi pĜebytkovému hospodaĜení, které by poskytovalo
prostor pro snižování státního dluhu a umožnilo fungování automatických stabilizátorĤ.
[10]
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1. Kritérium schodku vládního sektoru k hrubému domácímu produktu:
Toto kritérium oznaþuje pomČr schodku vládního sektoru vyjádĜený k hrubému
domácímu produktu v tržních cenách. Tento úhrnný schodek by nemČl pĜekroþit 3 %.
HDP, k þemuž jsme se zavázali podpisem tzv. Maastrichtských kritérií, podepsaných
roku 2004. [18] [10]
2. Kritérium hrubého veĜejného dluhu k hrubému domácímu produktu:
Toto kritérium sleduje pomČr hrubého dluhu vládního sektoru v nominální hodnotČ
vyjádĜený k hrubému domácímu produktu v tržních cenách. Tento pomČr by nemČl
pĜekroþit 60 % HPD. Hrubý dluh vládního sektoru znamená hrubý úhrn dluhĤ
(emitované cenné papíry, pĜijaté úvČry) ke konci roku, konsolidovaných uvnitĜ a mezi
jednotlivými subsektory vlády. [10]
Státní dluh je dlouhodobý problém, se kterým se potýká mnoho nejen evropských
zemí. Je spíše výjimkou, když státy hospodaĜí s pĜebytkovým nebo vyrovnaným
rozpoþtem. V ýeské republice je od roku 1997 státní rozpoþet schodkový, pĜiþemž
schodek zejména v posledních letech rapidnČ narĤstá.
Vysoké schodky státního rozpoþtu vykazuje Irsko a ěecko. V poslední dobČ díky
mnoha vlivĤm se jedná také o zemČ, jako jsou ŠpanČlsko, Portugalsko nebo Itálie, ale
také Velká Británie a Island.
PĜi nárĤstu zadlužení státu dochází také k urþitým dopadĤm státního dluhu, které
s sebou nesou Ĝadu problémĤ.
 splacení státního dluhu,
 velikosti placených úrokĤ a zátČže státního dluhu pro obyvatelstvo,
 státní dluh jako bĜemeno pro budoucí generace; [8]
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Deficitní rozpoþet je dlouhodobČ neudržitelný pro vývoj hospodáĜské politiky
daného státu. K zadlužování státu nemĤže docházet do nekoneþna, jelikož stále rostou
úroky z již vyžádaného dluhu. Již dnes se u nás daĜí pouze splácet úroky z pĤjþek, aniž
by byl umoĜován dluh, který se témČĜ každoroþnČ navyšuje.
Státním dluhem lze krátkodobČ pĜeklenout krizová období, nicménČ jeho
dlouhodobým pĤsobením enormnČ roste zadlužení státu, na kterém mají podíl zejména
vlády, které nČkdy velmi populisticky rozdávaly výdaje státního rozpoþtu.
Brzy se objeví problém, protože vČtší obnosy plynoucí do pĜíjmĤ poskytovala také
privatizace! Stát totiž nemá k dispozici nekoneþný poþet objektĤ k privatizaci a i tento
zdroj penČz bude brzy vyþerpán.
Je tedy nutné pĜijmout taková opatĜení, která zajistí postupné snižování
zadlužování a pokusí se srovnat položku výdajĤ a pĜíjmĤ, se kterými stát hospodaĜí.
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7. Situace v ýR
7.1 Vývoj státního rozpoþtu v porevoluþních letech
Vývoj státního rozpoþtu v ýeské republice je jasnČ viditelný na grafu 2. V tomto
grafu vidíme schodek, popĜípadČ pĜebytek státního rozpoþtu v mld. Kþ v prĤbČhu let
1993 až 2007.
Graf 2. Schodek státního rozpoþtu ýR v mld. Kþ. [14]

Jak ukazuje graf 2, státní rozpoþet ýR byl v letech 1993 až 1995 mírnČ
pĜebytkový. V roce 1993 by se dalo Ĝíct, že byl rozpoþet témČĜ vyrovnaný, jelikož
pĜebytek byl velmi nízký a to 1,1 mld. Kþ. V letech 1994 a 1995 se už pĜebytek
pohyboval okolo deseti mld. Kþ.
Rok 1996 není z hlediska schodku státního rozpoþtu nijak pĜelomový, jelikož tento
schodek je necelé 2 mld. Kþ. Zlom ve vývoji schodku státního rozpoþtu nastává v roce
1997, kdy se schodek vyšplhal až na 15,7 mld. Kþ a od tohoto roku již prakticky již
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jenom stoupal. Mírný pokles schodku státního rozpoþtu byl zaznamenán v roce 2002,
kdy se podaĜilo tento vysoký deficit snížit, ale bohužel hned následující rok 2003 byl
ve znamení doposud nejvyššího schodku ve výši 109,1 mld. Kþ.
PodobnČ tomu bylo i v roce 2005, kdy se opČt schodek podaĜilo snížit, ale
následující rok se deficit opČt velmi zvýšil.
Zatím nejvČtší schodek státního rozpoþtu v dČjinách ýeské republiky byl plánován
na rok 2007. Ale po konci roku se ukázalo, že nejvČtší deficit z roku 2003 nebyl
pĜekonán.
Vývoj výše schodku státního rozpoþtu je dán mnoha ukazateli a jedním
z nejdĤležitČjších je vývoj ekonomického rĤstu zemČ. RĤst reálného HDP v ýR
v procentech v letech 1992-2007 je znázornČn na grafu 3.
Graf 3. RĤst reálného HDP v ýR [15]
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Z grafu je patrné, že léta 1993 až 1995 jsou ve znamení rĤstu HDP a zároveĖ
rozpoþet státu je vyrovnaný, popĜípadČ pĜebytkový.
Rok 1996 ale ukazuje pomČrnČ vysoký rĤst HDP a rozpoþet je mírnČ schodkový.
Stále se však v tomto roce daĜilo zachovat snesitelnou bilanci. Roky 1997 a 1998 jsou
ve znamení hospodáĜské recese. Nejen že nedochází k ekonomickému rĤstu, ale
dokonce se procento HDP dostává do záporných þísel. Tento trend mČl za následek
zlom v bilancích státních rozpoþtĤ u nás, v dĤsledku toho dochází ke vzniku vysokých
schodkĤ ve státních rozpoþtech, které už se až do dnešních dnĤ nikdy nepodaĜilo
zvrátit.
V dalších letech ekonomika ýR již zaznamenává ekonomický rĤst, ale schodky
státního rozpoþtu se nesnižují, ba naopak rostou. V letech 2005 a 2006, kdy se tempo
ekonomického rĤstu ukazuje jako jedno z nejvyšších, se daĜí schodky þásteþnČ
snižovat.
Tato situace je spojena s pojmy, které rozlišují cyklický a strukturální deficit.
Strukturální deficit je deficit plánovaný zámČrnČ. Jedná se o politické rozhodnutí, které
se schválí pĜi projednávání rozpoþtu. DĤvodem obvykle bývá to, že vláda chce podpoĜit
dotacemi nČkteré z problematických odvČtví, ve kterém by bez dotaþního programu
došlo do útlumu. [12]
Druhý deficit cyklický je oproti tomu zpĤsoben nahodile nepravidelnými a tČžko
pĜedvídatelnými ekonomické výkyvy. Stát získává málo pĜíjmĤ, aĢ již nízkými výnosy
daní (firmy bankrotují), nebo sociálního pojištČní (rostoucí nezamČstnanost zpĤsobuje
nižší odvody na sociální pojištČní a vyšší þerpání podpory v nezamČstnanosti a
sociálních dávek), ovšem aby podpoĜil chabou agregátní poptávku, tak vydává vyšší
výdaje. [4]
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Tento vývoj dokládá Graf 4, na kterém je znázornČn vývoj hrubého schodku
státního rozpoþtu podle vlád v mld. Kþ v letech 1994 až 2009, pĜiþemž jsou zde
oznaþeny druhy rozpoþtových deficitĤ, tedy v jakém roce došlo k deficitu
strukturálnímu nebo cyklickému.
Graf 4. Vývoj hrubého schodku státního rozpoþtu [16]

PĜi pohledu na tento graf je patrné, že vČtšina schodkĤ našeho státního rozpoþtu
patĜí ke schodkĤm strukturálním, tedy k tČm, které jsou vytvoĜeny politickým
rozhodnutím. Za þistČ cyklické rozpoþtové schodky lze oznaþit pouze schodky vzniklé
v období ekonomického ochlazení v letech 1997, 1998 a þásteþnČ ještČ 1999. (viz Graf
4)
Schodky z let 2000 až 2002 jsou kombinací cyklických a strukturálních schodkĤ,
avšak hluboké rozpoþtové deficity, které vznikly po roce 2003, patĜí ke schodkĤm
strukturálním, neboĢ vznikly v þase vysokého ekonomického rĤstu.
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Takové výkyvy byly zpĤsobeny zejména velmi štČdrou sociální politikou státu,
která byla v tČchto letech praktikována, zejména v pĜedvolebním boji, kdy mnohé
levicové strany slibovaly znaþné výhody, aby nalákaly voliþe z nižších sociálních
vrstev obyvatelstva.
Také toto dokládá Graf 4, na kterém je možné pozorovat zbarvení hlavních
politických stran, které v tČchto dobách vládly. Žlutá znaþí levicovou stranu ýSSD a
modrá pravicovou ODS.
Nelze samozĜejmČ Ĝíci, že za vysoké schodky je zodpovČdná jedna nebo druhá
politická strana, jelikož jak již bylo Ĝeþeno, schodek státního rozpoþtu je ovlivnČn nejen
jejich rozhodováním, ale také jinými þistČ ekonomickými faktory, popĜípadČ
neþekanými výdaji. Stát se v posledních letech také potýká s nízkou efektivitou
pĜerozdČlování, zejména transferĤ.
NČkterá odvČtví jako jsou napĜíklad školství nebo zdravotnictví jsou dlouhodobČ
ve velmi špatném stavu a v budoucnu bude potĜeba najít prostĜedky ve státním
rozpoþtu, které se budou muset do tČchto oborĤ investovat. Vývoj státního rozpoþtu
v ýeské republice ovlivnilo mimo jiné i to, že došlo k nČkolika silným povodním.
PĜedevším v letech 1997, 2002 a 2006 zpĤsobily ohromné škody a vyžádaly si vysoké
státní investice do postižených oblastí, což mimoĜádnČ zatížilo státní rozpoþet a zvýšilo
jeho výdaje.

7.2 Srovnání ýeské republiky a zemí EU
Zejména v poslední dobČ byla þasto v médiích zmiĖována otázka problematiky
schodku rozpoþtu v ýeské republice v návaznosti na krach ěecka. ýasto bylo možné
slyšet rĤzná varování, že schodek, se kterým hospodaĜíme, mĤže vést k podobné
situaci.
Následující Graf 5 znázorĖuje schodky rozpoþtĤ þlenských zemí EU v procentech
HDP v roce 2009 a následná oþekávání na rok 2010.
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Graf 5. Rozpoþtové schodky v zemích EU [17]

Z tohoto grafu jasnČ vyplývá, že ýeská republika ve srovnání s dalšími
ekonomikami v Evropské unii nedosahuje tak velkých schodkĤ, jak bývá þasto
pĜedkládáno.
Zatímco schodek v ýR pro rok 2009 dosahoval -6,0%, tak napĜíklad státy jako jsou
Lotyšsko, Polsko nebo Francie, se pohybovaly ve schodku okolo -7,2%.
Naproti tomu existují v EU i ekonomiky, jako jsou ŠpanČlsko se schodkem 11,4%, Portugalsko -9,4%, nebo také Irsko -11,4% které zaþínají mít velké problémy.
Tyto jejich výsledky se blíží Ĝeckému schodku -12,9%.
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Naopak velmi dobĜe si vedou státy, jako jsou Rakousko -3,6%, Maćarsko -3,9%
nebo NČmecko -3,3%.
Zejména stav nČmecké ekonomiky je pro nás velmi dĤležitý, neboĢ velká þást
þeského exportu je právČ orientována do NČmecka.
SouhrnnČ jsou ale tyto ekonomiky o mnoho vČtší než je ta naše a jejich
hospodaĜení a tedy i závČreþný schodek þi pĜebytek se odvíjejí od jiných faktorĤ. Náš
výsledek hospodaĜení je znaþnČ závislý zejména od poptávky zemí, kam míĜí náš
export.
Z grafu 5 je tedy patrné, že ýeské republika nedosahuje tak velkých schodkĤ,
které by se blížily ěecku. Naopak v Evropské unii je mnoho jiných zemí, které zaþínají
mít daleko vČtší problémy s rostoucím schodkem státního rozpoþtu
To ovšem neznamená, že je možné nechat se tímto srovnáním ukolébat. Stále je
potĜeba snažit se náš deficit snižovat a podnikat kroky k vyrovnání výdajĤ a pĜíjmĤ, tak
aby nedocházelo dalšímu zadlužování.
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8. ZávČr
Státní rozpoþet je dynamickou veliþinou, u které je možné sledovat fungování jeho
základních þástí. Existuje nČkolik faktorĤ, které mají na státní rozpoþet znaþný vliv.
Jedním z nich je vliv politický, který se projevuje pĜedevším pĜi procesu jeho pĜípravy
a schvalování. Vliv na státní rozpoþet je také ekonomický, kdy je závislý na
ekonomické situaci státu v tom daném období a promítá se do výše jeho pĜíjmĤ a
výdajĤ. Dalším faktorem jsou také neþekané výdaje, jakými jsou napĜíklad pĜírodní
katastrofy, které mohou rozpoþet silnČ zatížit.
Státní rozpoþet ýeské republiky byl od roku 1993 do roku 1997 pĜebytkový. Od
roku 1993 do roku 2007 se jeho schodky zvyšovaly. Deficit státního rozpoþtu byl
zpĤsoben nejen strukturálními zmČnami, ale i prĤbČhem hospodáĜského cyklu.
NejzávažnČjší situace vznikla v roce 2003, kdy byl schodek státního rozpoþtu rekordní
a to ve výši témČĜ 110 mld. Kþ. Zejména v poslední dobČ je cílem pravicovČ
orientovaných vlád snížení deficitu státního rozpoþtu. PodobnČ je tomu nejen v ýeské
republice, ale i v ostatních evropských zemích, kde je toto téma stále aktuálnČjší.
Proces snižování schodku státního rozpoþtu v jednotlivých zemích je znaþnČ
komplikovaný. Jeho realizace potĜebuje silnou ochotu politických stran k jeho
prosazení a nese s sebou také jistou nevĤli voliþĤ, kterých se škrty dotýkají. Je nutné
zefektivnit hospodaĜení státu a zejména transfery, které stát poskytuje a je také nutné
poþítat s reálným plánováním rozpoþtĤ na další léta a neopírat se o pĜíliš optimistické
prognózy.
Urþitým východiskem ze zadlužení jednotlivých státĤ a tedy i ýeské republiky je
oživení ekonomiky, které pĜinese nejen prosperitu, ale také rostoucí pĜíjmy do státního
rozpoþtu a souþasné snížení tlaku na rĤst jeho výdajĤ.
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