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Společnost EEIP, a.s. vypracovala následující analýzu na základě veřejně dostupných dat. 

Z tohoto důvodu společnost EEIP, a.s. neodpovídá za jejich správnost a úplnost, ani za případné 

škody vzniklé využitím této analýzy k jinému účelu než k jakému byla určena.  Předkládaná analýza 

nemá zejména sloužit jako podklad pro investiční rozhodování, právní analýza nebo zdroj statistických 

dat. Závěry této analýzy jsou předběžné a pro finální rozhodnutí je třeba provést důkladnou 

ekonomickou a právní analýzu dané věci. 
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1 Úvod 

Předmětem tohoto dokumentu je krize veřejných financí a její dopad na podnikání. Standardní 

pohled rozumí krizí veřejných financí především vysoké dluhy a deficity veřejných financí České 

republiky. V této studii analyzujeme krizi veřejných financí v širším kontextu než jen jako vysoké 

zadlužení a deficity veřejných financí evropských vlád. Ukazujeme, že kromě zadlužení veřejného 

sektoru je pro důvěryhodnost ekonomiky zrovna tak důležité zadlužení soukromého sektoru, úspory 

a jejich expozice vůči rizikovým aktivům a v neposlední řadě velikost finančního sektoru a jeho 

expozice vůči „toxickým“ aktivům a dluhopisům vlád potýkajících se s velkými dluhovými problémy. 

V našem pohledu na řešení krize veřejných financí v ČR se ohlížíme na několik podstatných faktorů od 

rozpočtových dopadů, dopadů na ekonomický růst, sociálních dopadů, dopadů na podnikání atd. 

Naše návrhy kladou důraz na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zároveň na udržitelný 

růst. My, podobně jako nedávno (Standard & Poor’s 2012), vidíme krizi veřejných financí v širším 

kontextu mezinárodní konkurenceschopnosti: 

„Ačkoliv chápeme nedostatek fiskální prozíravosti jako hlavní faktor přispívající k vysokým veřejným 

dluhům v některých zemích jako Řecko, věříme, že klíčovým problémem pro Eurozónu jako celek je 

rostoucí rozdíl v konkurenceschopnosti mezi jádrem a tzv. periferií. Spolu s rychlým nárůstem rozvah 

evropských bank to vedlo k velkým a rostoucím vnějším nerovnováhám, projevujících se ve velikosti 

nerovnováhy finančních sektorů mezi čistými exportéry bankovních systémů a čistých importérů„.1

                                                           

1 Překlad autory studie, v originále (Standard & Poor’s 2012): “While we see a lack of fiscal prudence as having 

been a major contributing factor to high public debt levels in some countries, such as Greece, we believe that 

the key underlying issue for the eurozone as a whole is one of a growing divergence in competitiveness 

between the core and the so-called "periphery." Exacerbated by the rapid expansion of European banks' 

balance sheets,  this has led to large and growing external imbalances, evident in the size of financial sector 

claims of net capital-exporting banking systems on net importing countries”. 
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Hlavní důraz v rámci krize veřejných financí tedy klademe na zvyšování mezinárodní 

konkurenceschopnosti, také v rámci v září 2011 vládou České republiky schválené Strategie 

mezinárodní konkurenceschopnosti, viz například (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011), také 

analyzováno například v Rámci strategie konkurenceschopnosti, (Národní ekonomická rada vlády 

2011).  

1.1 Krize veřejných financí a mezinárodní konkurenceschopnost 

Podobně jako jsou veřejné finance spojeny s mezinárodní konkurenceschopností, je krize veřejných 

financí úzce spjata s riziky pro mezinárodní konkurenceschopnost, jak ukazuje i obrázek níže. Nízká 

konkurenceschopnost způsobuje dlouhodobě nízký ekonomický růst, který má za následek nižší 

daňové příjmy pro veřejné rozpočty. Nízká konkurenceschopnost také způsobuje nižší poptávku, 

která se skrz vyšší zadlužování soukromého a finančního sektoru projevuje potřebou větších vládních 

výdajů na sanace finančního sektoru, bankovní záruky a kapitalizace. Tento bludný kruh je umocněn 

mimo jiné i nižší hodnotou vládních dluhopisů zhoršující podmínky finančního sektoru a vyššími 

daňovými sazbami, případně nižšími výdaji plynoucích z vládních opatření na snížení vládních dluhů a 

deficitů. 
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Obrázek 1: Krize veřejných financí a mezinárodní konkurenceschopnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autoři a prezentace J. M. Barroso na neformální Evropské radě, 30.1.2012 

(http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/20120130_jmbpresentation_en.pdf). 

 

Mezinárodní konkurenceschopnost České republiky je tedy zásadní pro veřejné finance. Zde uvádíme 

jen krátký popis návaznosti, pro bližší popis a analýzu viz (Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011) 

nebo (Národní ekonomická rada vlády 2011). Důležitá je cenová i necenová mezinárodní 

konkurenceschopnost, protože oboje tyto složky ovlivňují krizi veřejných financí. 
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1.2 Necenová mezinárodní konkurenceschopnost 

 

Index globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra dělí faktory, které mají vliv na 

konkurenceschopnost na tři úrovně: základní, efektivní a inovační. Základní úroveň 

konkurenceschopnosti je pro rozvoj inovací a zvyšování efektivity nezbytná, protože nastavuje 

podmínky pro „extensivní“ růst kapitálu a práce. Proto tato základní úroveň, včetně pilíře institucí a 

pilíře makroekonomické stability, podmiňuje účinnost faktorů v efektivní i inovační úrovni. Naším 

cílem by mělo být přesunout strukturu české ekonomiky z činností s nízkou a střední přidanou 

hodnotou do vysoké přidané hodnoty. Jinými slovy přejít z rozvoje, financovaném přímými 

zahraničními investicemi a založeném na levné pracovní síle na ekonomický rozvoj, tažený inovacemi. 

Důležité pilíře identifikuje pyramida konkurenceschopnosti, znázorněná na Obrázek 2 (Národní 

ekonomická rada vlády 2011). 

 

Pyramida je strukturována tak, že ve spodní části najdeme základní požadavky pro rozvoj- instituce, 

infrastruktura, makroekonomické prostředí, zdraví a základní vzdělání. V prostřední části nalezneme 

předpoklady pro rozvoj založený na růstu efektivnosti- vyšší vzdělání a výcvik, efektivnost trhu se 

zbožím a službami, efektivnost trhu práce, rozvoj finančního trhu, technologická připravenost a 

velikost trhu. Inovační faktory jsou dlouhodobě podmíněny příznivými stavebními bloky, založenými 

jak na základních faktorech, tak na jejich efektivnosti a proto je najdeme v nejvyšším patře pyramidy.  
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Obrázek 2:  Zjednodušená pyramida pro Českou republiku dle Competitiveness Index of World 

Economic Forum za rok 2011. Zdroj: Zpracování tým IES FSV UK, data Světové ekonomické 

fórum a zdroj (Národní ekonomická rada vlády 2011) 

 

 

Zdroj: NERV, 2011 

 

Tmavší zabarvení ukazatele v pyramidě konkurenceschopnosti značí horší předpoklad pro 

konkurenceschopnost ve srovnání se světem. Ani v jednom z dvanácti pilířů nepatří Česká republika 

mezi nejlepších dvacet zemí na světě. V institucích a některých dalších oblastech Česká republika 

patří k nejhorším ze 139 srovnávaných zemí. Tyto předpoklady nejsou nikterak lichotivé, proto je při 

tvorbě opatření nutné myslet i na zlepšování těchto faktorů například prostřednictvím přijímání 

protikorupčních zákonů, zefektivněním státní správy, odlehčením administrativní zátěže podniků, 
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vytvářením podmínek pro lepší kulturu podnikání apod. Při přijímání protikrizových opatření je tak 

zapotřebí sledovat vazbu na jednotlivé pilíře konkurenceschopnosti, i když dané opatření nemá 

jednoznačný krátkodobý fiskální či prorůstový dopad. 

1.3 Cenová mezinárodní konkurenceschopnost 

Cenová konkurenceschopnost je důležitým ukazatelem pro malou otevřenou ekonomiku s vlastní 

měnou a volně plovoucím kursem jak říká (Národní ekonomická rada vlády 2011). Oslabení měny 

nebo udržení, respektive snižování nákladů na mzdy ve vztahu k produktivitě práce dává domácím 

podnikům cenovou konkurenční výhodu vůči zahraničním podnikům. Cenová konkurenceschopnost 

české ekonomiky vůči ostatním zemím je měřena reálným efektivním měnovým kursem (REER). 

Reálný kurs zahrnuje v jednom ukazateli nominální změnu kurzu národní měny a změnu 

jednotkových nákladů práce vůči ostatním zemím. Konkrétně je REER počítán jako vážený průměr 

(váhy podle důležitosti i-tého obchodního partnera- proto efektivní) podílu nominálního měnového 

kursu a relativních jednotkových nákladů práce- proto reálný.  

Obrázek 3: Reálný efektivní měnový kurs (rok 1999=100).  
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Zdroj dat: Eurostat, 2012  
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Reálný kurs v ČR vzrostl, protože česká ekonomika jako celek čelila kombinaci růstu nákladů na 

pracovní sílu a nominálnímu posilování kursu koruny k euru, nedostatečně doprovázený růstem 

produktivity práce. Ani vývoj v roce 2011 neukazuje zlepšující se tendenci. Zatímco ostatní sledované 

země svůj REER stabilizovaly, Česká republika vykazuje stále zhoršující se trend v cenové 

konkurenceschopnosti. Přestože různé mezinárodní instituce mají odlišnou metodiku měření REER 

z důvodu odlišných spotřebních košů, podle všech důležitých institucí ČR vykazuje podobné zhoršení. 

 

Obrázek 4: Vývoj reálného efektivního měnového kurzu a nákladů na pracovní sílu 

a) Vývoj REER ve vybraných zemích 

(2007=100), Zdroj: Bruegel 2012  
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b)  Měsíční REER (podle CPI) podle 

různých institucí za leden 2005- leden 

2012 (prosinec 2007=100), Zdroj: Bruegel 
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c) Náklady na pracovní sílu (rok 2000=100, 

nahoru = růst nákladů). Zdroj: 

Eurostat,(Národní ekonomická rada vlády 

2011) 
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d)  Kursový vývoj (leden 1999=100, směr 

dolů = posilování měny). Zdroj dat: 

Bloomberg a zdroj (Národní ekonomická 

rada vlády 2011) 
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Tento negativní trend v cenové konkurenceschopnosti ČR je dán především zvyšujícími se náklady 

práce, které neodpovídají růstu v produktivitě. To však neplatí pro celou ekonomiku, sektory, které 

jsou vystaveny mezinárodní konkurenci, musí udržovat svou cenovou konkurenceschopnost 

zvyšováním produktivity práce nebo přizpůsobením nákladů, aby byly na globalizovaném trhu 

úspěšné. V ČR se jedná především o zpracovatelský průmysl. Následující obrázek ukazuje, že přestože 

jednotkové náklady práce pro celou ekonomiku rostly, ve zpracovatelském průmyslu naopak klesaly. 

Podobný příběh ukazuje i Graf 18 v kapitole 4.5, kde je porovnáván vývoj REER pro celou ekonomiku 

ČR a pro zpracovatelský průmysl. 
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Obrázek 5: Vývoj jednotkových nákladů práce v ČR podle sektorů (2005=100) 
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Zdroj: OECD, 2012 

„Nominální posílení koruny a růst mezd přinesl růst životní úrovně občanů ČR. Na druhou stranu, 

zvyšuje to motivaci nákladově orientované firmy přestěhovat výrobu do jiného státu. To zase přináší 

riziko vyšší nezaměstnanosti a následného snížení životní úrovně“ (Národní ekonomická rada vlády 

2011). 

1.4 Dimenze krize veřejných financí 

Ve zbývající části úvodu poukazujeme na naše komplexní chápání krize veřejných financí a především 

pak její zasazení do širších ekonomických souvislostí. Tato krize má několik hlavních dimenzí: 

· Časová 

o Krátkodobá – v řádu dní až měsíců, prodej vládních dluhopisů, pohotovost 

o Střednědobá – v řádu let, rozpočty a výhledy 

o Dlouhodobá krize – v řádu desítek let, politický cyklus a udržitelnost 
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§ Národní 

o Česká  

o Evropská, střední Evropa, Německo, Evropská Unie 

o Mezinárodní – globalizace, vyspělý a rozvíjející se svět  

§ Místní 

o Státní rozpočet  

o Místní, obecní a krajské rozpočty – stát, kraje a obce 

o Státem ovládané podniky a mimorozpočtové fondy  

§ Růstová 

o Rozpočtová, výdaje, příjmy, instituce a pravidla 

o Konkurenceschopnost, prorůstová, ekonomický vývoj a růst, podnikání 

§ Ekonomická 

o Makroekonomická (měna, objem vládních výdajů, nezaměstnanost) 

o Mikroekonomická (daňové a úrokové sazby) 

§ Zájmová 

o Kolik zasáhne krize jednotlivé zájmové skupiny včetně zaměstnanců, podnikatelů a 

zaměstnavatelů, případně různé úrovně veřejné správy 

I dopady této krize na podnikání v České republice vidíme relativně široce – od změn podnikatelského 

a obecně institucionálního prostředí v českém, evropském i celosvětovém kontextu až po vliv 

konkrétních aspektů krize na jednotlivé odvětví, firmy a podnikatele. V příloze se zabýváme rozborem 

konkrétních opatření a jejich dopadem na konkrétní dotčené subjekty. V samostatné kapitole také 

charakterizujeme politiku vybraných států zaměřenou na řešení deficitu veřejných financí. 



   

14 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Kapitola 2 stručně popisuje roli, makroekonomický rámec a současnou krizi veřejných financí v ČR a v 

EU. Kapitola 3 popisuje mechanizmy, kterými krize veřejných financí působí na podnikání. Kapitola 4 

diskutuje důležité aspekty budoucnosti krize veřejných financí, především pak navrhované vládní 

opatření v České republice i v zahraničí. Kapitola 5 se zabývá detailněji konkrétními opatřeními a 

jejími dopady. Kapitola 6 studii uzavírá. 
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2 Makroekonomický rámec veřejných financí 

2.1 Udržitelné a efektivní veřejné finance 

Veřejné finance jsou nástrojem hospodářské politiky vlády, který jí pomáhá naplňovat její role po 

finanční stránce.2  Pro financování fungování veřejné správy, veřejných politik a výdajových programů 

vybírá vláda daně jako nutné zlo.3

Veřejné finance mají řadu funkcí. Mezi ty nejvýznamnější patří například funkce alokační, která má za 

cíl zvýšit efektivnost tržní alokace zdrojů. V ekonomické teorii se zdůvodňuje nutnost této funkce 

veřejnými statky, externalitami, nedokonalou konkurencí, asymetrickými informacemi atd. Další 

funkcí je funkce redistribuční, která je ospravedlňována nutností snížení nerovnosti příjmů ve 

společnosti a zajištění sociálního smíru. Důsledky krize veřejných financí jsou však největší pro funkci 

stabilizační, která má za cíl zmírňovat vlivy ekonomických cyklů a působit tak proticyklicky. Tato 

funkce mohla být uplatňována, dokud finanční trhy měly dostatečnou důvěru ve schopnost zemí 

splácet své dluhy a tak výnosy ze státních dluhopisů byly nízké

 Čím efektivnější je veřejná správa, výdajové programy a výběr daní, 

tím menší zdanění je potřeba. 

4

                                                           

2 Peněžité bohatství ani veřejné finance nebývají hlavním cílem, ale nanejvýš častým prostředkem k dosažení 

našich cílů, ať už jako jednotlivců nebo jako země. Stejně jako lidé většinou nechtějí být bohatí a mít hodně 

peněz, ale chtějí tyto věci jen jako prostředek k tomu, aby mohli méně pracovat a mohli si dovolit více zboží a 

služeb, tak i stát, tedy společenství lidí by mělo využívat ekonomickou sílu (a případně i veřejné finance) jako 

nástroj a prostředek k dosažení svých cílů. 

. Jakmile však úroveň vládních dluhů 

vzrostla u některých zemí na nebezpečně vysokou úroveň, doprovázena negativním trendem v růstu 

rozpočtových deficitů, výnosy státních dluhopisů v případě mnoha zemí Eurozóny dramaticky stouply, 

3 Financování všech veřejných politik včetně vzdělávacích (platů učitelů) nebo sociálních (přerozdělování 

dávkami sociálně slabším) a dalších rolí vlády určuje množství, které je třeba vybrat na daních. 
4 Zpráva o Inflaci ČNB 2012 nicméně ukazuje, že v poslední dekádě jsou období žádoucího proticyklického 

působení fiskální politiky v ČR relativně krátká (pouze roky 2001, 2003, 2007 a 2009) a naopak převládají 

období jejího procyklického vlivu. 
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což enormně zvýšilo náklady na refinancování státního dluhu. Státy se pak dostávají do situace, kdy i 

při drastických výdajových škrtech nejsou schopny dluh splácet. To vede k dalším snížením ratingů a 

dalšímu zvyšování nákladů na refinancování dluhu až k státním bankrotům. Aby státy, které jsou ještě 

nad touto dluhovou propastí, zatáhly včas za záchrannou brzdu, potřebují přijmout rozpočtová 

konsolidační opatření, která trhy uklidní. Pokud se však ekonomika octne v recesi, způsobí další 

výpadek příjmů státního rozpočtu. Za normálních okolností, kdy vlády v období ekonomického růstu 

vytvářejí přebytky, by bylo přirozené, přijmout prorůstává (protikrizová) opatření, která by recesi 

zmírnila. Pokud je však ekonomická recese doprovázena krizí veřejných financí, vláda ztrácí tento 

proticyklický nástroj fiskální politiky a musí naopak přijmout další úsporná opatření, která dále zvyšují 

ekonomický pokles. Tento tradeoff mezi ekonomickým růstem a rozpočtovou disciplínou by měl vést 

v případě České republiky k velmi pečlivému výběru mixu opatření, který komplexně řeší ekonomický 

růst a rozpočtovou disciplínu jak v krátkém, tak dlouhém období. V tomto ohledu jsou velmi důležité 

fiskální multiplikátory a rozpočtové dopady různých opatření, ale i další aspekty, které jsou zásadní 

pro selekci vhodných opatření k podpoře české ekonomiky a její dlouhodobé konkurenceschopnosti. 

Makroekonomické aspekty veřejných financí jsou důležité především v dlouhém období. Česko má 

problém se zadlužením veřejných financí, i když se alespoň zatím nejedná o bezprostřední a urgentní 

krizi.5

Na základě modelů Ministerstva financí a Evropské komise je možné odhadnout dluh veřejných 

financí v roce 2050 na zhruba 1.6 násobek HDP, což je čtyřnásobný poměr oproti dnešku.

 Kromě níže uvedených základních doporučení na zefektivnění výdajů i příjmů existují i návrhy 

na institucionální řešení. Iniciativy EU, ať už dřívější Pakt stability a růstu nebo nedávný ekonomický 

balíček šesti zpráv, Six-pack, zatím měly jenom omezený vliv na rozpočtovou disciplínu. V minulosti 

byly v Česku zavedeny například výdajové rámce (viz Koncepce reformy veřejných rozpočtů z roku 

2003) a jejich reálné využívání – náznaky vidíme v současné diskuzi - je určitě krok správným směrem. 

6

                                                           

5 Dluh vzniká z deficitů rozpočtů vlád, jejichž výdaje přesáhují příjmy. 

 Tento 

odhad stojí na modelech, které počítají se současným nastavením hospodářských politik i do 

6 Viz studie IDEA při CERGE-EI, (Janský & Schneider 2012). 
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budoucna. Myslíme si ale, že hospodářské politiky se změní a k tak vysokému zadlužení nikdy 

nedojde. S největší pravděpodobností se alespoň některé výdaje sníží a příjmy porostou. 

V následujících 15 letech tedy očekáváme výrazné změny výdajů a daní. Využijme příležitosti těchto 

změn k tomu, aby tyto změny byly i promyšlené, efektivní a komplexní. 

V současné době jsou omezení státního rozpočtu (rozpočtové omezení) stále patrnější a do budoucna 

to bude ještě horší s vyrovnáváním našich výdajů a příjmů. 

Když opomineme změny vládních politik, které jsou jednak žádoucí samy o sobě, ale i s pozitivním 

vlivem na stav veřejných financí jako například: 

§ Zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost 

§ Zlepšující výkon české ekonomiky a růst 

§ Monetární7

§ Snižující korupční rizika a chování 

  

§ Zefektivňující správu věcí veřejných 

a soustředíme se na možné změny související přímo s veřejnými financemi, můžeme tato opatření dle 

zaměření rozdělit do tří skupin: 

§ Výdaje 

§ Daně 

§ Instituce a pravidla 

Následující podkapitoly popisují zásady kvalitní hospodářské politiky v těchto třech oblastech. 

                                                           

7 V této diskuzi je relevantní také proinflační politika, která nemá jednoznačné dopady, ať už v krátkém nebo 

dlouhém období, viz také například (Reinhart & Sbrancia 2011). 
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2.1.1 Zásady kvalitních veřejných financí - výdaje 

Vláda by se při změnách výdajů měla řídit těmito zásadami: 

§ Změny by měly být realizovány postupně (ne velkým a nečekaným nárůstům daní nebo 

omezením výdajových programů) a s dostatečným předstihem komunikovány veřejnosti. 

§ Ano zrušení nesmyslných výjimek a speciálních režimů pro různé zájmové skupiny. 

§ Ano snížení mandatorních výdajů. (Snížit podíl mandatorních výdajů, ne nutně podíl těch 

konkrétních výdajů, které jsou dnes mandatorní.) 

§ Ano zrušení většiny vázaností mezi příjmy a výdaji rozpočtu: koncesionářské poplatky (stejně 

jsou politicky závislé skrz mediální radu, prospělo by také spojení televize a rádia veřejné 

služby, podobně jako od roku 2013 na Slovensku, kde se velikost odvíjí procentuálně od HDP, 

0.142% HDP), zdanění hazardu nebo i zrušení užší vazby jako v případě sportu a Sazky 

(sportovní funkcionáři by měli být zodpovědní za řízení sportu a ne největší sázkařské 

společnosti). 

§ Vědět, jak velký fiskální multiplikátor mají různé vládní programy a jestli může být fiskální 

impuls efektivní. Dlouhodobý dopad fiskálních stimulů jistě neméně důležitější než 

krátkodobé dopady (infrastruktura, vzdělání, výzkum). 

§ Revize všech výdajových programů je dobrá příležitost jednak zefektivnit systém, zrušit 

duplicitní (viz programy na podporu v bytové oblasti) a nežádané programy, ale také získat 

důvěru občanů, že daně jsou utráceny s rozumem a že toto „zlo“ opravdu slouží k mnoha 

dobrým cílům. 

§ Dopad na veřejné finance je důležitý. Málokdy je to ale ten hlavní faktor, podle kterého by se 

mělo rozhodovat. Podobně samozřejmě efektivita není jediné hledisko u daňových a 

výdajových systémů a měli bychom jako u ostatních nastavení vládních politik brát jejich 

nastavení komplexně, z dlouhodobého hlediska a konkrétně brát v potaz například dopad na 

motivace pracovat nebo dlouhodobý růstový potenciál. 
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2.1.2 Zásady kvalitních veřejných financí - daně 

Při změnách daňového systému by se vláda měla řídit následujícími zásadami: 

§ Vezměme si příklad z britského Mirrlees Review (které analyzovalo daňový systém a nabídlo 

řadu doporučení, jak jej změnit k lepšímu) od Institute for Fiscal Studies a dívejme se na 

reformu daní komplexně. 

§ Možnost rozšířit daňové základy, snížit sazby, rušit výjimky anebo zavádět nové daně – 

majetkové, finanční, ekologické 

§ Daňové změny by měly být strukturovány tak, aby byly minimalizovány daňové úniky. Toho 

lze dosáhnout nastavením parametrů tak, aby se daňové úniky nevyplatily a zároveň 

zlepšením kontroly a vynucování platby daní. 

§ Změny by měly podporovat dlouhodobý růst, jakkoliv je to možné například prostřednictvím 

změn motivací pracujících nebo podnikatelů. 

§ Není zdaleka důležitá jenom sazba, ale i kdo a za co a z jakého základu se daně platí. 

§ Při změnách daňového systému nezapomínat, že je důležitou součásti přerozdělování a různé 

nástroje by se tak měly doplňovat, aby se dosáhlo žádoucích cílů v oblasti přerozdělování a 

například také zvýšené efektivity výběru daní. Pokud ale budeme pomocí daní přerozdělovat 

neefektivně (viz dřívější skokové progresivní zdanění nebo přerozdělování prostřednictvím 

daně z přidané hodnoty), budou mít bohatší méně, bez toho aby chudí měli více. 

§ Když už jsou daně nutné zlo, dají se kromě příjmu pro financování výdajových programů 

využít šikovně v případě zdanění negativních externalit- vyšší zdanění pro životní prostředí 

škodlivých aktivit. Letectví a teplo daňově zvýhodňovat nedává dobrý smysl. 
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2.1.3 Zásady kvalitních veřejných financí – instituce a pravidla 

Při institucionálních změnách a změnách pravidel veřejných financí by se vláda měla řídit 

následujícími zásadami: 

§ Transparentnost a sdílení informací s veřejností (například státní pokladna a tzv. rozklikávací 

rozpočet) 

§ Konzistentnost různých pravidel se sebou navzájem (například různá rozpočtová, deficitní a 

výdajová pravidla) 

§ Zmenšování prostoru pro korupci a morální hazard 

2.2 Historický kontext 

 

Zatímco forma krize veřejných financí se může měnit, její příčiny zůstávají stejné (přebytek likvidity, 

vysoký růst úvěrů, nízká inflace následovaná cenovou bublinou). Dopady na krizi lze měřit různými 

makroekonomickými indikátory, např. poklesem růstu HDP, zvýšenou nezaměstnaností, poklesem 

zahraničního obchodu apod. Když srovnáme dopady minulých finančních krizí ve světě i v ČR, lze si 

udělat představu o potenciálních problémech plynoucích ze současného vývoje. 

Navzdory tomu, že se větší problémy začaly v USA objevovat až počátkem roku 2008, již kolem roku 

2002 se USA ocitly v makroekonomické nerovnováze, a krize tedy de facto začala v tomto období 

(vnější nerovnováhou, v níž se projevovaly vzrůstající deficity zahraničního obchodu, i vnitřní 

nerovnováhou, jejímž následkem byl abnormální růst spotřeby, rostoucí zadlužení domácností i 

veřejného sektoru). Během roku 2007 začalo masivní nesplácení sub-prime (podřadných) hypoték 

v USA, což později vedlo k nestabilitě amerického finančního sektoru, jehož problémy se posléze 

rozšířily po celém světě. Tato celosvětová nákaza vedla např. k převzetí bank státem, bankrotům 

bank, konci éry investičního bankovnictví, zvýšení pojištění depozit, regulací suverénních fondů apod. 

Perverzní chování mnoha vlád, centrálních, investičních a komerčních bank v předchozích letech 

(„levné peníze bez zohlednění budoucích rizik nafukující poptávku“) bylo zásadně korigováno 
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„kreativní destrukcí“ systému (J.A.Schumpeter), při níž v rychlém sledu praskají další a další bubliny 

tržních nerovnováh – převisů poptávky. O vážnosti situace svědčilo, že zlepšení se nedostavovalo 

navzdory tomu, že USA a řada dalších zemí se dostávala do dvouciferných rozpočtových schodků (byť 

požadavek udržitelnosti deklarovalo několik zasedání ministrů financí EU). Realita stále překonávala 

negativní očekávání vývoje ekonomiky a např. prognózy globálního vývoje regionů na rok 2009 

zpracované MMF v sedmi aktualizacích vykazovaly v čase systematické zhoršování.  

Ačkoliv se krize nejprve projevila v USA a Evropa převážně žila v přesvědčení, že dopad na evropské 

hospodářství bude pouhým krátkodobým výkyvem, hospodářské výsledky a analýzy posledních 

měsíců ukazují na nepřehlédnutelné střednědobé dopady na rozvoj evropské ekonomiky.  Pro 

evropskou (ale i světovou) hospodářskou politiku to znamená vážit své kroky, své protikrizové plány 

nejenom dopadem na veřejnost, ale zejména dopadem jak na rychlost oživení, tak na dlouhodobý 

rozvoj zemí. Jde o to, aby krizový management nezablokoval bolestné strukturální změny 

v ekonomikách, ale naopak je zprůchodnil, neboť zárodky budoucího rozvoje (nebo též budoucí 

stagnace) jsou zakládány právě teď.  Jak ukazují případy minulých krizí (mj. ve Švédsku a Japonsku) 

ekonomiky po krizi nezvyšují zaměstnanost, ale dochází k rychlému až skokovému růstu produktivity, 

ovšem pokud odezva hospodářské politiky byla adekvátní. 

Studie bruselského think tanku Bruegel (Pissani-Ferry, van Pottelsberghe, 2009) v souladu s naším 

názorem zdůrazňuje pět faktorů, které buď podpoří či poškodí střednědobý růst:  

§ velikost a trvání protikrizových balíčků; 

§ obsah balíčků – stimuly a instituce prostředí pro podnikání; 

§ politika na trhu práce a zaměstnanost;  

§ restrukturalizace finančního sektoru a chování bank při poskytování úvěrů; 

§ politika výzkumu a vývoje, vzdělání a vývoj jejich výdajů.  

K těmto faktorům průřezově patří i zefektivnění samotné státní správy, která by se měla opírat při 

svém rozhodování o dopadové studie nových regulací (RIA) s přímými i nepřímými dopady a 

multiplikátory. 
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2.3 Současná situace veřejných financí v EU 

 

Česká republika je jako malá otevřená ekonomika velmi závislá na ekonomické situaci v Evropské unii, 

především v Německu. Špatná situace veřejných financí v EU má zásadní dopad na očekávanou 

fiskální politiku evropských zemí, které budou muset uskutečnit úsporná opatření. Tato úsporná 

opatření budou mít negativní dopad na HDP, což povede k poklesu poptávky po zboží z České 

republiky. Následný pokles čistého exportu bude mít negativní dopad na českou ekonomiku a s tím i 

na veřejné finance ČR. Krize veřejných financí v EU bude mít prvotně negativní dopad na podnikání 

v ČR poklesem zahraniční poptávky po českém zboží a druhotně na veřejné finance ČR a domácí 

poptávku po českém zboží.  

2.3.1 Stav veřejných financí v EU 

Nejtradičnější způsob, jak se monitoruje stav veřejných financí je deficit státního rozpočtu a poměr 

vládního dluhu vůči hrubému domácímu produktu. Následující tabulka ukazuje současný stav 

veřejných financí v České republice a vybraných evropských zemích.  

Tabulka 1: Saldo a dluh vládního sektoru 
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2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
EU27 -0,9 -2,4 -6,9 -6,6 -4,4 59 62,5 74,7 80,2 82,2
Belgie -0,3 -1,3 -5,8 -4,1 -3,5 84,1 89,3 95,9 96,2 96,7
ČR -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 -3,7 27,9 28,7 34,4 37,6 40,5
Dánsko 4,8 3,2 -2,7 -2,6 -3,7 27,5 34,5 41,8 43,7 43,6
Irsko 0,1 -7,3 -14,2 -31,3 -10,0 24,9 44,3 65,2 94,9 109,9
Itálie -1,6 -2,7 -5,4 -4,6 -3,9 103,1 105,8 115,5 118,4 120,6
Maďarsko -5,1 -3,7 -4,6 -4,2 3,9 67 72,9 79,7 81,3 73,9
Německo 0,2 -0,1 -3,2 -4,3 -1,3 65,2 66,7 74,4 83,2 81,1
Polsko -1,9 -3,7 -7,3 -7,8 -5,6 45 47,1 50,9 54,9 57
Portugalsko -3,1 -3,6 -10,1 -9,8 -5,9 68,3 71,6 83 93,3 100,8
Rakousko -0,9 -0,9 -4,1 -4,4 -3,6 60,2 63,8 69,5 71,8 72,4
Řecko -6,5 -9,8 -15,8 -10,6 -8,6 107,4 113 129,3 144,9 163,7
Slovensko -1,8 -2,1 -8,0 -7,7 -5,8 29,6 27,8 35,5 41 44,2
Španělsko 1,9 -4,5 -11,2 -9,3 -6,0 36,2 40,1 53,8 61 67,8

Saldo (v % HDP) Dluh (v % HDP)

 
Zdroj: MFČR: Fiskální výhled (listopad, 2011) 

 

Jak vidíme z tabulky, situace veřejných financí v EU je ještě horší než v ČR, což bude mít jistě negativní 

dopad na export a na ekonomickou situaci České republiky. Výhled Mezinárodního měnového fondu 

(MMF) na ekonomickou situaci v EU také nenasvědčuje tomu, že by se v tomto roce měla situace 

výrazně zlepšovat. Následující tabulka zobrazuje výhled MMF vybraných ekonomických ukazatelů 

(HDP, inflace, saldo běžného účtu, nezaměstnanost) do roku 2012. Výhled naznačuje mírné zhoršení 

ekonomické situace v evropských zemích, a to jde zřejmě o výhled spíše optimistický ze září 2011, 

který nepočítá s rozšířením dluhové krize a problémem bank v EU. Výhled Makroekonomické 

predikce MFČR z ledna 2012 počítá jak pro ČR, tak pro EU s horším ekonomickým růstem. 
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Tabulka 2: Výhled vybraných ekonomických ukazatelů v evropských zemích 

Země

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Evropa 2,2 2 1,5 2,4 3,1 2,1 0,3 0,1 0,4 . . .

Vyspělá Evropa 1,8 1,6 1,3 1,9 2,8 1,7 0,8 0,8 1 9,4 9,2 9,1

Eurozóna 1,8 1,6 1,1 1,6 2,5 1,5 –0.4 0,1 0,4 10,1 9,9 9,9

Německo 3,6 2,7 1,3 1,2 2,2 1,3 5,7 5 4,9 7,1 6 6,2

Rakousko 2,1 3,3 1,6 1,7 3,2 2,2 2,7 2,8 2,7 4,4 4,1 4,1

Řecko –4.4 –5.0 –2.0 4,7 2,9 1 –10.5 –8.4 –6.7 12,5 16,5 18,5

Portugalsko 1,3 –2.2 –1.8 1,4 3,4 2,1 –9.9 –8.6 –6.4 12 12,2 13,4

Irsko –0.4 0,4 1,5 –1.6 1,1 0,6 0,5 1,8 1,9 13,6 14,3 13,9

Slovensko 4 3,3 3,3 0,7 3,6 1,8 –3.5 –1.3 –1.1 14,4 13,4 12,3

Dánsko 1,7 1,5 1,5 2,3 3,2 2,4 5,1 6,4 6,4 4,2 4,5 4,4

Rozvoj. Evropa 4,5 4,3 2,7 5,3 5,2 4,5 –4.6 –6.2 –5.4 . . .

ČR 2,3 2 1,8 1,5 1,8 2 –3.7 –3.3 –3.4 7,3 6,7 6,6

ČR (Makro predikce 2012) 2,7 1,8 0,2 1,5 1,9 3,2 -3,1 -1,9 -1,6 7,3 6,7 7

Růst HDP Inflace Běžný účet Nezaměstnanost

 
Zdroj: MMF, září 2011 a MFČR (2012) 

 

Poměr dluhu vládního sektoru k hrubému domácímu produktu není jediným důležitým indikátorem 

stavu veřejných financí. Důležitý je samozřejmě trend, tedy deficit státního rozpočtu a samozřejmě i 

ekonomický růst samotný. Běžný účet platební bilance je jedním z důležitých ukazatelů ve vývoji 

zadlužení zemí (soukromého i veřejného sektoru).  Deficit běžného účtu implikuje pokles čistých 

zahraničních aktiv. V předchozí tabulce vidíme, že v tomto ohledu má Evropa lehce aktivní bilanci. 

Dobře je na tom především Německo a Dánsko, následované Rakouskem. Na druhé straně je zde 

Řecko, které v roce 2010 mělo deficit běžného účtu přes 10 %. Česká republika má pozitivní obchodní 

bilanci a bilanci služeb, která je však negována bilancí výnosů a běžných převodů. Výsledkem je 

negativní bilance běžného účtu.  Dluhová krize vyspělého světa je způsobena dlouhodobým růstem 

spotřeby na dluh a zhoršujícím se běžným účtem, jak podkreslují následující grafy. 
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Graf 1: Bilance běžného účtu 

 

Zdroj: Roeller, Vernon (2008), www.bruegel.org 
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Graf 2: Spotřeba domácností v USA 

 

Zdroj: Morgan Stanley Research 

 

Do veřejného dluhu patří kromě vládního dluhu také dluh krajských a obecních samospráv. Součástí 

veřejného sektoru jsou také veřejné společnosti. Jejich finanční stav obvykle implikuje pro státní 

rozpočet náklady/výnosy příštích období (např. VZP a její rezervy, resp. dluhy). 

Kromě dluhu veřejného sektoru je důležité také zadlužení domácností a podniků a samozřejmě také 

úspory, tedy veškerá finanční aktiva, která veřejný a soukromý sektor vlastní a jejich likvidita. Často 

se mluví o tom, že zadlužení českých domácností není tak velké v porovnání se zahraničím, ale to 

samé platí o domácích úsporách. Dlouhodobě by měla být spotřeba domácností stabilní a nižší než 

jejich čistý disponibilní důchod. V České republice se však průměrná míra spotřeby domácností blíží 

číslu 1 (což implikuje velmi nízké úspory). Například v roce 2004 nevytvářely české domácnosti téměř 

žádné úspory. 
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Graf 3: Průměrná míra spotřeby českých domácností (výdaje na konečnou spotřebu k čistému 

disponibilnímu důchodu) 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Manévrovací prostor vlády, jak využít různých mechanizmů k tomu, aby přesunula část břímě na 

domácnosti je omezený, pokud jsou čisté úspory domácností nízké, či dokonce záporné. Takový 

pokus pak může mít kromě neblahých ekonomických důsledků i tvrdé důsledky sociální. To samé platí 

o finanční situaci podniků působících v dané zemi. Následující grafy ukazují hrubé zadlužení 

veřejného sektoru, domácností a nefinančních podniků ve vybraných zemích. 
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Graf 4: Soukromý a veřejný dluh 
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Zdroj: Rhodes, D., Stelter, D., 2012. What Next? Where Next? What to Expect and How to Prepare? 

Boston Consulting Group., str. 3; ČNB (2011) 

 

Dle této statistiky vychází ČR jako velmi málo zadlužená země, ovšem je potřeba brát na vědomí, že 

také úspory jsou nízké ve srovnání s vyspělejšími ekonomikami. MFČR uvádí, že úspory českých 

domácností ke konci roku představovaly přibližně 2,3 bilionu Kč, což je zhruba 62 % HDP. Následující 

tabulka ukazuje, že úspory českých domácností představují více jak 93 % HDP, což je způsobeno 

především metodikou výpočtu, kde studie Allianz počítá kromě bankovních depozit také cenné 

papíry, pojištění a ostatní aktiva. 
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Tabulka 3: Úspory domácností 

Tržní podíl  finančních 
aktiv na celkových (v %)

Finanční aktiva (v 
mld. EUR)

Finanční aktiva na 
osobu (v EUR)

HDP na osobu (v 
EUR)

USA 37,31 35 543 111 897 34 403

Japonsko 14,88 14 172 111 598 34 681

UK 5,32 5 067 81 851 27 407

Německo 5,18 4 934 60 123 30 388

Čína 4,68 4 459 3 293 3 547

Francie 4,19 3 995 63 774 30 835

Itálie 3,84 3 655 60 818 25 751

Španělsko 1,87 1 777 39 221 23 457

Nizozemsko 1,83 1 746 104 847 35 518

Švýcarsko 1,65 1 575 207 393 57 515

Rakousko 0,52 498 59 346 33 909

Portugalsko 0,42 395 36 846 16 077

Irsko 0,31 294 63 984 33 545

Polsko 0,29 281 7 377 9 371

Řecko 0,29 276 24 675 20 584

ČR 0,14 136 13 067 14 040

Maďarsko 0,11 104 10 399 9 769

Slovensko 0,04 41 7 578 12 179  

Zdroj: Allianz Global Wealth Report, 2011, příloha B 

 

V tabulce můžeme vypozorovat, že úspory českých domácností jsou mnohem nižší než úspory ve 

vyspělejší části světa. Nejlépe je na tom v tomto ukazateli Švýcarsko, Spojené státy americké, 

Japonsko a Nizozemsko. Zajímavé je například srovnání mezi Německem a Nizozemskem, kde je 

srovnatelně rozvinutá ekonomika. Větší úspory holandských domácností jsou dány především 

rozvinutým fondovým důchodovým systémem, zatímco německý důchodový systém stále závisí 

téměř výhradně na státním průběžně financovaném systému. Na následujícím grafu můžeme vidět, 

že český finanční sektor je konzervativnější než ve většině evropských zemí. 
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Graf 5: Struktura úspor domácností (2010) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bulharsko

Estonsko

Lotyšsko

Litva

Polsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

ČR

Maďarsko

Bankovní depozita

Cenné papíry

Pojištění

Jiné

 

Zdroj: Allianz Global Wealth Report, 2011 

 

Kromě dluhu veřejných financí, domácností a nefinančních podniků se ještě často uvádí zadlužení 

finančních institucí. Pro veřejné rozpočty je tento údaj důležitý, protože představuje expozici 

ekonomiky vůči finančnímu sektoru. V případě, že je expozice velká, jsou v případě potíží ohroženy 

úspory domácích střadatelů a vláda se v krajním případě může rozhodnout pro sanování ztrát 

(příkladů najdeme v nedávné ekonomické krizi mnoho). 
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Graf 6: Dluh finančních institucí v EU (v % HDP) 
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Zdroj: Mc Kinsey, Debt and Deleveraging: Uneven progress on the Path to Growth, 2012, pro ČR 

odhad EEIP na základě dat z ČNB 

 

Kromě samotné velikosti finančního sektoru v zemi je samozřejmě také velmi důležitá rizikovost aktiv 

domácích finančních institucí a jejich diverzifikace. V souvislosti s právě probíhající krizí veřejných 

financí v Evropě je velmi důležitá expozice bank vůči dluhopisům zemí s velmi nejistou návratností 

(PIIGS). Následující tabulka ukazuje expozici důležitých evropských bank vůči těmto státům (ke konci 

roku 2010). 
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Tabulka 4: Expozice evropských bank vůči PIIGS 

Země Banka Řecko Portugalsko Španělsko Itálie Irsko PIIGS

Deutsche Bank AG 1 259 48 1 773 4 136 218 7 434 42 565 17%

Commerzbank AG 2 980 921 3 127 9 891 0 16 919 31 727 53%

Credit Suisse Group AG 100 100 0 2 500 0 2 700 32 066 8%

UBS AG 32 25 0 2 390 0 2 447 29 981 8%

BNP Paribas 4 540 1 785 3 156 21 835 432 31 748 68 536 46%

Credit Agricole S.A. 535 858 1 894 8 681 77 12 045 43 000 28%

Societe Generale 2 402 210 1 262 2 436 302 6 612 35 363 19%

BPCE 1 197 212 70 2 822 312 4 613 31 943 14%

Barclays PLC 0 985 4 785 943 236 6 949 60 507 11%

Royal Bank of Scotland Plc 1 061 208 92 1 066 346 2 773 46 966 6%

HSBC Holdings PLC 182 0 0 779 16 977 91 894 1%

Unicredit SpA 621 66 1 889 34 955 58 37 589 43 037 87%

Intesa Sanpaolo 416 67 762 41 832 113 43 190 31 175 139%

Banco Santander SA 0 3 297 37 685 0 0 40 982 58 606 70%

BBVA 107 630 47 821 3 753 0 52 311 33 023 158%

Tier 1

Expozice PIIGS vs. 
Kapitál

EUR ml.

Německo

Švýcarsko

Francie

VB

Itálie

Španělsko
 

Zdroj: BCG (2011). Europe sovereign debt crisis and implications on banking liquidity  

 

Tabulka ukazuje, že největší riziko představují banky v Itálii a ve Španělsku, pochopitelně proto, že 

drží dluhopisy domácích států, které jsou sami ohrožené. Relativně vysokou expozici vůči PIIGS měly 

ke konci roku 2010 ale i například německá Commerzbank AG a francouzská BNP Paribas. Zhoršující 

se krize veřejných financí v ohrožených zemích se tak může snadno skrze finanční sektor rozšířit do 

zbytku Evropy. 

Pro dluh veřejného sektoru a jeho následné řešení je také velmi důležité, zda jde o dluh domácí či 

zahraniční. Domácí dluh není tolik nebezpečný z pohledu důvěryhodnosti celé ekonomiky, protože o 

co je větší domácí veřejný dluh, o to jsou větší úspory soukromého sektoru. Tento dluh je tedy 

neutrální, co se týče zadluženosti ekonomiky jako celku. Jako vhodný příklad lze uvést Japonsko, 

které má dluh veřejných financí dosahující přibližně 220 % HDP, přesto se roční výnosy desetiletých 

vládních dluhopisů pohybují okolo 1 %. Tento stav je daný tím, že japonské domácnosti mají vysoký 

sklon k úsporám a většinu svých úspor drží buďto přímo nebo prostřednictvím domácích 

institucionálních investorů ve formě státních dluhopisů. 95 % japonského dluhu veřejných financí je 

vlastněno domácími investory. Závislost japonské ekonomiky na dluhovém financování ze zahraničí je 
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tedy i přes enormně vysoký dluh relativně nízká8 Graf 7.  ukazuje čistý zahraniční dluh vybraných zemí 

(Kladné hodnoty znamenají, že země je čistým zahraničním věřitelem). 

Při řešení krize veřejných financí je také velmi důležitý poměr dluhu v domácí a zahraniční měně. 

Pokud například převládá dluh v domácí měně, jeví se opatření devalvace (a relativní znehodnocení 

dluhu) domácí měny na podporu exportu příznivěji, než v opačném případě. 

 

Graf 7: Čistý zahraniční dluh (v mld. USD) 
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Zdroj: MMF, ČNB (2010) 

 

 

                                                           

8 Informace o vnitřním a vnějším dluhu veřejných financí pochází z Wall Street Journal (2011), který tyto 

informace čerpal z MMF a OECD statistik.  
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Důležitým ukazatelem trendu v zadluženosti ekonomiky jsou čisté národní půjčky/výpůjčky a také 

hrubé národní úspory, které jsou doplňkem privátní a veřejné spotřeby do hrubého národního 

produktu. Jak ukazují následující grafy, v Německu ekonomika vytváří výrazně větší úspory než ČR. 

Naopak Řecko téměř veškerý svůj národní produkt spotřebovávalo a na rozvoj si muselo půjčovat, 

čímž vytvořilo dnes nezvladatelný veřejný dluh. Česká republika se v tomto ohledu pohybuje 

v průměru EU. 

 

Graf 8: Hrubé národní úspory 
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Zdroj: Evropská komise, Statistická příloha European Economic Forecast –jaro 2011, tabulka 43 
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Graf 9: Čisté národní půjčky/výpůjčky 
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Zdroj: Evropská komise, Statistická příloha European Economic Forecast –jaro 2011, tabulka 49 

 

Podle této souhrnné statistiky nevypadá celková situace pro Evropu jako celek až tak dramaticky, 

problémem ovšem zůstává vysoký dluh veřejných financí a podíl mandatorních výdajů, respektive 

výdajů, u kterých je politicky velmi obtížná konsolidace. Mezi zeměmi EU jsou velké rozdíly a 

solidarita těch krizí méně postižených s nejpostiženějšími není jen skrze přímé půjčky evropského 

záchranného fondu (či MMF) ale také skrze poskytování likvidity. Bundesbanka zatím poskytovala 

likviditu postiženým zemím, na následujícím grafu však můžeme vidět, že to již pravděpodobně 

nebude dlouho politicky možné. 
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Graf 10: Eurosystem, TARGET 2 (v mld. Euro) 
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Zdroj: IFS and Bundesbank Monthly Bulletin, (listopad 2011) 

 

Graf 11: Skladba rezerv německé centrální banky (v mld. Euro) 
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Zdroj: IFS and Bundesbank Monthly Bulletin, (listopad 2011) 
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Jak můžeme pozorovat na obrázku, drastický propad cenných papírů, držených Bundesbankou jde 

ruku v ruce s prudkým nárůstem půjček Bundesbanky do Eurosystému. Cenné papíry Bundesbanky 

klesly z 268 mld. EUR v prosinci 2007 na 21 mld. EUR v říjnu 2011, zatímco půjčky Eurosystému 

vzrostly o téměř 400 mld. EUR, na což si musela Bundesbanka také půjčit na soukromém kapitálovém 

trhu. 

2.4 Současná situace veřejných financí v ČR 

Situace veřejných financí se nejméně od roku 2009 zhoršuje. Mimo jiné se ukázalo, že reformy 

veřejných financí provedené od roku 2006 nebyly dostatečné. Současný a ještě více předpokládaný 

budoucí demografický vývoj poukazuje na problémy důchodového a zdravotního systému. Rok 2010 

ukázal, že nadměrné zadlužování států má neblahé následky na finančních trzích, kdy penalizace 

nadměrného zadlužování států vyústí ve vysokou rizikovou přirážku, což opět prodraží státní dluh a 

má neblahé důsledky pro veřejné finance. V následujících letech je nutná konsolidace veřejných 

financí v ČR, která nejspíše povede k poklesu reálné vládní spotřeby, což bude mít za následek pokles 

zaměstnanosti ve vládním sektoru a redukci vládních nákupů. 

Na druhé straně se očekává obnovení investiční dynamiky, a to vzhledem k realizaci strukturálních 

reforem, růstu důvěry ve finanční trhy a čerpání dotací ze strukturálních fondů. Očekává se, že deficit 

běžného účtu platební bilance na HDP zůstane na udržitelné úrovni, nicméně stále panuje nejistota 

v souvislosti s revizí výdajů státu. Nejprve je vhodné popsat makroekonomický vývoj ČR a jeho 

predikce. 

2.4.1 Makroekonomický vývoj 
 

Česká ekonomika v současnosti prochází fází mírného oživení ekonomického výkonu. Hlavní rizika 

ohrožující českou ekonomiku, která je malá a otevřená, leží stále ve vnějším prostředí, které se týká 

především vládních dluhopisů některých zemí Eurozóny a v možnosti narůstajících cen komodit, které 



   

38 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

ČR dováží na světových trzích9

 

. Současný vývoj hlavních makroekonomických indikátorů spolu 

s predikcí do roku 2013 zobrazuje následující tabulka. 

Tabulka 5: Hlavní makroekonomické indikátory ČR 2010 – 2014 (odhad) 

Skutečnost
2010 2011 2012 2013

HDP (růst v %) 2,7 1,8 0,2 1,6
Spotřeba domácností (růst v %) 0,6 -0,4 -0,7 0,7
Spotřeba vlády (růst v %) 0,6 -2,3 -2,5 0,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu (růst v %) 0,1 -0,3 0,1 2,1
Příspěvek zahraničního obch. k růstu HDP (p.b.s.c.) 0,9 2,7 1,0 0,8
Podíl obchodní bilance na HDP (v %) 1,4 3,0 3,3 3,5
Podíl bilance služeb na HDP (v %) 2,0 1,8 1,8 1,8
Deflátor HDP (růst v %) -1,7 -0,2 1,9 0,8
Inflace 1,5 1,9 3,2 1,5
Zaměstnanost (růst v %) -1,0 0,4 -0,3 0,0
Nezaměstnanost (průměr v %) 7,3 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů domácností (růst v % b.c.) -0,4 1,7 2,0 2,6
Podíl běžného účtu na HDP (v %) -3,1 -1,9 -1,6 -1,7
CZK/EUR 25,3 24,6 25,6 25,3
Dlouhodobé úrokové sazby (%) 3,7 3,7 3,4 3,6
Ropa Brent 80,0 111,0 112,0 112,0
HDP eurozóny EA 12 (růst v %) 1,9 1,7 0,0 0,8

Predikce

 
Zdroj: MFČR: Makroekonomická predikce (leden, 2012) 

 

Z tabulky lze vypozorovat, že ČR je silně proexportně orientovaná. Zahraniční obchod má významný 

podíl na zamezení ekonomickému propadu v roce 2011- v reálných datech ještě více než v původním 

fiskálním výhledu z listopadu 2011.  

                                                           

9 Závěrečné prohlášení shrnující konzultace mise MMF pro Českou republiku z 27. Února 2012 potvrzuje 

identifikaci problémů české ekonomiky především ve vnějším prostředí, na kterém je Česká republika 

ekonomicky velmi závislá. 
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HDP v roce 2010 vzrostl o 2,7 %, což je vyšší nárůst, než byl očekáván v roce 2010, nicméně v roce 

2011 růst poklesl na 1,8 %. Podle Makroekonomické predikce MFČR z ledna 2012 by pak od roku 

2012 měl růst HDP klesnout na 0,2 %. Od roku 2013 by měl růst HDP opět stoupat, ovšem s ohledem 

na aktuální ekonomické podmínky (problémy bank v Eurozóně, zpomalení růstu v Číně apod.) jsou 

rizika ve výhledu spíše směrem dolů, což by mělo pochopitelně záporný efekt na veřejné finance 

(nižší výběr daní, vyšší sociální výdaje pro nezaměstnané apod.). Dle Makroekonomické predikce 

MFČR z ledna 2012 je předpokládán reálný ekonomický růst na rok 2013 1,6 % a na rok 2014 2,7 % 

HDP. 

2.4.2 Vývoj veřejných financí 
 

V roce 2010 dosáhlo saldo veřejných rozpočtů -179,8 mld. Kč, což je -4,9 % HDP. Tento deficit byl o 

13,2 mld. Kč vyšší, než bylo uvedeno v zákonu o státním rozpočtu. Jak ukazuje následující graf, tento 

výsledek byl druhý nejhorší za posledních pět let. Nicméně, oproti roku 2009 došlo ke snížení deficitu 

o 67,7 mld. Kč. 

Graf 12: Salda veřejných rozpočtů v mld. Kč (2005 – 2011) 
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Zdroj: MFČR (2011) 



   

40 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

 

Toto snížení bylo dáno především opatřením na příjmové straně a poklesem výdajů. Důvodem bylo 

zejména zvýšení sazby daně z nemovitosti, zvýšení DPH o 1 procentní bod a zvýšení sazeb 

spotřebních daní z minerálních olejů, lihu, piva a tabákových výrobků. Místní rozpočty v roce 2010 

zaznamenaly téměř vyrovnané stavy. Snížení deficitu veřejných rozpočtů mělo za následek i 

zpomalení meziroční dynamiky růstu dluhu, která zpomalila na 13,7 %. Zároveň se mírně zvýšila váha 

státního dluhu na celkovém veřejném zadlužení a dosáhla 92,8 %. Vývoj příjmů a výdajů vládních 

institucí od roku 2005 ukazují následující tabulky. 

 

Tabulka 6: Příjmy sektoru vládních institucí v % HDP (2005 – 2011) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Příjmy vládních institucí 39,8 39,6 40,3 38,9 39,1 39,3 40,4

daňové 19,9 19,4 19,8 18,6 18,4 18,2 19,3

DPFO 4,4 4,2 4,3 3,7 3,6 3,6 4

DPPO 4,3 4,6 4,7 4,2 3,5 3,4 3,4

DPH 6,8 6,2 6,2 6,6 6,8 6,9 7,1

spotřební 3,5 3,6 3,9 3,3 3,7 3,7 3,9

ostatní 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9

sociální příspěvky 15,5 15,7 15,7 15,6 15 15,3 15,4

tržby 2,6 2,4 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7

ostatní 1,8 2,1 2,1 2,1 3 3,2 3  
Zdroj: MFČR: Fiskální výhled (listopad 2011) 

 

Tabulka 7: Výdaje sektoru vládních institucí v % HDP (2005 – 2011) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Výdaje vládních institucí 43 42 41 41,1 44,9 44,1 44

vládní spotřeba 21,4 20,7 19,8 19,7 21,7 21,4 20,9

sociální dávky jiné než naturální spotřeby 12 12,2 12,5 12,4 13,6 13,8 13,9

tvorba hrubého fixního kapitálu 4,3 4,5 4,2 4,6 5,1 4,4 4,3

ostatní 5,3 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 5  

Zdroj: MFČR: Fiskální výhled (listopad 2011) 
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V roce 2011 bylo podle MFČR očekáváno snížení salda veřejných rozpočtů na 4,2 % HDP, a to 

především díky opatřením na výdajové straně. Tato skutečnost by měla snížit dynamiku růstu 

dluhu na 7 %. Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011 ukazují, že 

v aktuární metodice (ESA 95) dosáhl schodek veřejných rozpočtů 3,7 % HDP (saldo 142,8 mld. 

Kč), přičemž schodek státního rozpočtu se na tomto čísle podílí 124,2 mld. Kč. 

Následující tabulka ukazuje strukturu dluhu veřejných financí podle dlužníka v roce 2010. Jak již 

bylo řečeno, téměř 93 % dluhu veřejných financí zaujímá vládní dluh.  

 

Tabulka 8: Dluh veřejných financí v roce 2010 (v mld. Kč) 

Dluhové závazky 1 323 948 2 769 137 -230 1 326 624 102 429 -2 606 1 426 447

   Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0

   Cenné papíry jiné než akcie 1 256 469 0 0 -230 1 256 239 15 871 -1 456 1 270 654

   Půjčky 67 479 2 769 137 0 70 385 86 558 -1 150 155 793

   Domácí 883 141 2 769 137 -230 885 817 60 612 -2 606 943 823

      Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0

      Cenné papíry jiné než akcie 883 141 0 0 -230 882 911 7 601 -1 456 889 056

      Půjčky 0 2 769 137 0 2 906 53 011 -1 150 54 767

   Zahraniční 440 807 0 0 0 440 807 41 817 0 482 624

      Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0

      Cenné papíry jiné než akcie 373 328 0 0 0 373 328 8 270 0 381 598

      Půjčky 67 479 0 0 0 67 479 33 547 0 101 026

Veřejné rozpočty 2010

Mistní 
rozpočty

Veřejné 
rozpočty

Kons.
Fondy sociálního 

zabezpečení
Rozpočtové účty

Mimorozpočtové 
fondy

Konsolidace
Centrální 
rozpočty

 

Zdroj: MFČR (2010) 

 

Jak již bylo ukázáno v předchozí kapitole, souhrnné zadlužení české ekonomiky (bez finančních 

institucí) dosahuje necelých 100 % HDP, což je relativně nízké číslo, jak ve vztahu k ohroženým 

PIIGS, tak ve vztahu k zemím s velmi dobrou pověstí na finančních trzích, jako je Německo. Na 

druhou stranu ovšem ČR má oproti většině vyspělých zemí nízké úspory domácností. Výnosy 
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státních dluhopisů jsou momentálně na relativně nízké úrovni (viz. Graf 13), tento stav je však 

velice křehký.  

 

Graf 13: Výnosy desetiletých vládních dluhopisů (k 14.2.2012) 
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Zdroj: Bloomberg 

 

Finanční trhy neposuzují rizikovost dluhopisů pouze podle absolutní výše dluhu, ale také podle 

trendu a schopnosti negativní vývoj veřejných financí řešit. ČR je malá otevřená ekonomika a 

jako taková má velkou expozici vůči ekonomickému vývoji v Evropě. Jelikož jsou příjmy státního 

rozpočtu silně závislé na vývoji ekonomickém, představuje tato velká expozice riziko vůči 

veřejným financím. Pro ČR je proto nezbytně důležité mít dostatečný manévrovací prostor, kdy 

v případě negativního vývoje bude schopna přijmout odpovídající konsolidační opatření. 

V tomto ohledu je velmi nebezpečný vysoký podíl mandatorních výdajů, který nedává velký 

prostor pro včasnou reakci. 
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Tabulka 9: Vývoj mandatorních výdajů (v %) 

2008 2009 2010 2011 2012

Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích SR 53,7 53,3 54,3 57,1 58,3

Podíl mandatorních výdajů na celkových příjmech SR 54,6 63,8 62,8 64,4 64,0

Vývoj podílu mandatorních výdajů (v %)

Poznámka: 2008-2010 skutečnost, 2011-2012 podle vládního návrhu rozpočtu ze srpna 2011  

Zdroj: ČNB (2011) 

 

Jak vidíme z tabulky, podíl mandatorních výdajů dosahuje téměř dvou třetin příjmů státního 

rozpočtu a to se do této statistiky nepočítají výdaje kvazimandatorní10

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, pro možnosti fiskální konsolidace je důležitým 

ukazatelem vládního dluhu, v jaké měně je dluh denominován. Pokud je dluh denominován 

v domácí měně, pak má národní banka možnost devalvovat domácí měnu, podpořit tím export 

(zvýšit cenovou konkurenceschopnost) a relativně znehodnotit dluh zahraničním subjektům. 

Pokud je dluh v cizí měně, tak lze stále podpořit devalvací export a růst ekonomiky, ovšem 

zároveň s tím vzroste nominální úroveň dluhu, který stát musí zaplatit. Následující graf ukazuje 

strukturu českého státního dluhu podle měny. 

 (náhrady zaměstnanců 

státního sektoru, výdaje na obranu, aktivní politika zaměstnanosti apod.). 

 

 

 

 

 

                                                           

10 Kvazimandatorní výdaje představují dalších cca. 20-25 % na celkových výdajích státního rozpočtu. 
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Graf 14: Struktura vládního dluhu podle měny k 31.12.2010 

82%

17%

1%

Dluh denominovaný v 
národní měně

Dluh denominovaný v cizí 
měně zúčastněného 
členského státu

Dluh denominovaný v cizí 
měně nezúčastněného 
členského státu

 

Zdroj: ČNB, databáze časových řad ARAD 

 

Jak vidíme z grafu, 82 % vládního dluhu je denominováno v Kč, což je relativně vysoký podíl. 

V případě krizového scénáře, kdy by se Česká republika dostávala do podobných potíží jako dnes 

státy jižní Evropy, mohla by devalvace měny poměrně efektivně využít. Tento nástroj všechny 

státy tzv. PIIGS využít nemohou, jelikož mají společnou evropskou měnu a rozdílné 

makroekonomické cíle než zbytek Evropy. 

 

Negativní externí vliv na stav veřejných financí a ekonomický růst ČR mají nyní především tyto 

faktory: 

· Stále negativní bilance běžného účtu 

· Dluhová krize PIIGS a s ní související důvěra investorů v ekonomiku EU jako celku 
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· Expozice evropských bank vůči PIIGS a s ní související ohrožení finančního sektoru v EU 

· Zhoršení ratingu zemí matek českých bank 

Česká republika má dlouhodobě negativní bilanci běžného účtu (přesahující 3 %), především 

vlivem bilance výnosů a běžných převodů. To pro ČR znamená dlouhodobý pokles čistých 

zahraničních aktiv. Tento stav především podkresluje situaci, že zisk vytvořený v ČR je namísto 

investování v republice vyváděn do zahraničí. 

Česká republika je jako malá otevřená ekonomika velmi závislá na ekonomickém vývoji 

v Evropě, a proto přestože přímá finanční krize v ČR neprobíhá, je nepřímo ovlivněna externími 

vlivy. Dluhová krize PIIGS a expozice evropských bank vůči jejich dluhopisům je momentálně tím 

největším ohrožením ekonomického růstu v EU. V této souvislosti lze očekávat kromě zhoršení 

ekonomického růstu a nákladů na refinancování státních dluhů také zhoršení přístupu 

k externímu financování podniků a přístupu domácností k půjčkám.  

Pro české banky je dalším ohrožujícím faktorem nedávné zhoršení ratingu devíti evropských 

zemí. Francie a Rakousko přišlo o nejvyšší rating AAA (podle S&P), což jsou domovské země 

Societe Generale a KBC group, vlastnící 2 z 3 největších českých bank. Pokud se tyto matky 

českých bank dostanou do potíží, hrozí stahování likvidity z českých bank do zahraničí, což by 

zhoršilo přístup k financování českých podniků. Stav veřejných financí není na dobré úrovni ani 

v Belgii, odkud pochází majoritní vlastník ČSOB. Většina evropských zemí má navíc podle S&P 

negativní výhledy. 
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Tabulka 10: Rating a výhled vybraných evropských zemí podle S&P 

Země Stav a výhled

Rakousko AA+/Negativní/A-1+ 

Belgie AA/Negativní/A-1+ 

Estonsko AA-/Negativní/A-1+ 

Finsko AAA/Negativní/A-1+ 

Francie AA+/Negativní/A-1+ 

Německo AAA/Stable/A-1+ 

Irsko BBB+/Negativní/A-2 

Itálie   BBB+/Negativní/A-2 

Malta A-/Negativní/A-2 

Nizozemsko AAA/Negativní/A-1+ 

Portugalsko BB/Negativní/B 

Slovensko A/Stable/A-1 

Španělsko A/Negativní/A-1  

Zdroj: Standard & Poor 2012 January 13 
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3 Dopady krize veřejných financí na podnikatelský sektor 

3.1 Mechanizmy 

V této sekci identifikujeme mechanizmy, kterými vývoj veřejných rozpočtů ovlivňuje podnikatelské 

prostředí.  

Krize veřejných financí se projevuje řadou vnějších projevů diskutovaných v dřívějších částech. Velké 

vládní dluhy a neustávající deficity veřejných rozpočtů a další tyto projevy působí negativně na 

podnikatelské prostředí řadou různých mechanizmů. Jedním z možných způsobů jak kanály vlivu krize 

veřejných financí na podnikatelské prostředí identifikovat je začít ze základní makroekonomické 

identity o agregátních výdajích. Podle ní se agregátní výdaje skládají ze čtyř základních složek, které 

nám pomohou strukturovat diskuzi mechanizmů: 

 

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX) 

Tento koncept agregátních výdajů nám pomůže strukturovat diskuzi mechanizmů. Pokud pro 

zjednodušení předpokládáme, že potenciální poptávka po výstupech podnikatelů se dá aproximovat 

agregátními výdaji v ekonomice, můžeme předběžně analyzovat, jak se krize veřejných financí 

projevuje a projeví u jednotlivých složek. 

Jeden z hlavních vlivů je skrz veřejné výdaje (G), které v rámci krize veřejných financí klesají. Nižší 

veřejné výdaje jsou způsobeny jak okolnostmi hospodářské krize, tak vědomým rozhodnutím vlády 

konsolidovat veřejné finance i snižování veřejných výdajů. Pokles veřejných výdajů se projeví 

například skrz nižší veřejné nákupy zboží a služeb, nižší investice do dopravní infrastruktury nebo 

nižších prostředků věnovaných na investiční a jiné pobídky. Tomuto poklesu navíc hrozí zesílení 

podobnou situací v Evropské Unii a snížení přísunu peněz z kohezních fondů na plánovací období 

2014+. 

V rámci veřejných výdajů je velká nejistota spojena také s příjmovou stránkou a tedy především 

daněmi. Ty by teoreticky mohly být ať už plošně, nebo selektivně (jak jsme například v nedávné době 
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viděli v Maďarsku) zvýšeny nebo jinak změněny, což by mělo negativní dopad na výkonnost a 

konkurenceschopnost českých podniků. 

Kvůli krizi veřejných financí v zahraničí lze očekávat nižší vývozy a tedy i čisté vývozy (NX). Nižší 

nákupy zahraničních vlád se projeví i v poptávce po zboží a službách českých podniků, které se na 

jejich dodávkách podílejí. I v rámci rekordní otevřenosti české ekonomiky nelze tento dopad 

podceňovat a je žádoucí sledovat vývoj veřejných financí v Eurozóně a i dalších zemích Evropské unie 

a světa. 

Dopad na investice je především skrz vytlačování soukromých investic (I) vládními. Tím, že si vlády 

musí půjčovat více a více na splacení existujících i nových dluhů, lákají investory, kteří by jinak uložili 

své peníze v podnikatelském sektoru, ať už přímo nebo prostřednictvím bank. Toto vytlačování 

investic tak dále zhoršuje nejisté podmínky na úvěrovém trhu a obecně pro financování podniků. 

Vliv krize veřejných financí na spotřebu (C) je spíše nepřímý – spotřebitelé snižují spotřebu kvůli 

nejistotě a očekávání vyšších daní v budoucnu kvůli současným vyšším deficitům veřejných financí. 
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4 Otázky možného vývoje 

V rámci této kapitoly zpracováváme otázky možného vývoje především v podobě analýzy možných 

opatření na snížení deficitu veřejných financí z hlediska jejich dopadů a vazeb. Zaměřujeme se 

především na Českou republiku, ale v jedné z podkapitol charakterizujeme i politiku vybraných států 

zaměřenou na řešení deficitu veřejných financí. 

V dalších dvou podkapitolách se na možný budoucí vývoj díváme ve dvou směrech. Nejprve ve 

směru, kdy bude docházet ke snižování deficitu a významu jednotlivých nápravných opatření 

v souladu s plány MFČR a v Evropě s plány zahraničních institucí. Druhý směr je situace, za níž by 

docházelo k prohlubování deficitu, čili minimální snaze o snížení či eliminaci schodku veřejných 

rozpočtů. První směr dělíme na standardní a pesimistický scénář a upozorňujeme na rizika 

pesimistického scénáře, jeho varianty a možné dopady na podnikání v ČR. 

4.1 Reakce vlády na krizi veřejných financí 

Nejdříve rozebíráme základní předpoklady a východiska reakce vlády na krizi veřejných financí. 

Tabulka v příloze obsahuje přehled a stručné hodnocení řady různých vládních opatření proti krizi 

veřejných financí. 

Opatření do tohoto hodnocení jsme vybírali z hlediska jejich relevantnosti pro současnou situaci 

České republiky, a proto jsme zahrnuli navrhovaná nebo diskutovaná opatření: 

§ Ministerstva financí z ledna 2012 

§ Národní ekonomické rady vlády z konce roku 2011 

§ Národní ekonomické rady vlády z  roku 2009 

§ České vlády v letech 2009 až 2010 

§ Několika zahraničních vlád z let 2008 až 2012 

Vládní opatření jsme hodnotili na základě následujících důležitých dimenzí či kritérií: 
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1.Zodpovědná instituce: Ministerstvo financí, jiný vládní úřad nebo regionální úřady, ať už na 
krajské nebo obecní úrovni. 

2.Cílová skupina: Územně správní celky, podnikatelé, občané, zaměstnanci, exportéři apod. 

3.Dopady: Dopady na podniky, rozpočtové a také sociální dopady. 

4.Trvalost: Permanentní nebo dočasné opatření. 

5.Zaměření: Prorůstové (například zlepšování podnikatelského prostředí) versus rozpočtové 
opatření pro snížení deficitu veřejných financí (například zvyšování daní; rozpočtová 
opatření často nutně nejsou prorůstová a velkou otázkou je řešení tohoto konfliktu). 
Prorůstová a rozpočtová opatření nebývají stejná a mohou mít různý dopad v časové 
dimenzi i na podnikatele. 

6.Potřebnost: Žádoucí sama o sobě v dlouhém období i bez současné krize (snížení podílu 
mandatorních výdajů pro větší flexibilitu) versus nutné zlo kvůli současné krizi (snižování 
platů státních zaměstnanců). 

7.Časování: Co je možné a má dopad v krátkém období (dočasné snížení platů státních 
zaměstnanců, počet měsíců – od rozhodnutí až po reálný dopad) versus dlouho trvající 
implementace i dopad (rozpočtová pravidla). 

8.Odůvodnění: Efektivní (DPH 20% nebo ještě vyšší, až po hranici omezenou zahraničím) 
versus líbivé pro občany (dočasné snižování platů politiků). 

K jednotlivým opatřením uvádíme v příloze též zdroje a autory jednotlivých opatření. 

4.2 Reakce vlády na krizi veřejných financí a opatření v České republice a v EU 

Jak již bylo popsáno v kapitole o současném stavu veřejných financí v EU, řada evropských zemí 

prochází krizí veřejných financí, spojenou s nedůvěrou investorů a rostoucími náklady na 

refinancování dluhu. Aby byla důvěra obnovena, je zapotřebí přijmout tvrdá konsolidační opatření. 

Na druhou stranu ne všechny země jsou v podobné situaci, a proto nutnost konsolidačních opatření 

je v různých zemích jiná. Od toho se samozřejmě odvíjejí navrhovaná opatření, které jednotlivé země 

přijímají. 
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Studie BCG (leden 2012) definuje 4 možné principy, jak je možné konsolidovat veřejné finance: 

· Spoření a postupné splácení dluhu 

· Rychlý hospodářský růst 

· Restrukturalizace dluhu 

· Proinflační politika 

Nejpříjemnější cesta ke snižování dluhu je samozřejmě zrychlení hospodářského růstu, to ovšem není 

tak jednoduché, protože málokteré fiskálně expanzivní opatření má tak vysoký fiskální multiplikátor, 

kdy dodatečné příjmy rozpočtu z ekonomického růstu převýší výdaje nebo alespoň zajistí rychlejší 

růst HDP než státního dluhu. Jistě takové existují, jako například zefektivnění a zeštíhlení veřejné 

správy, efektivní protikorupční opatření apod. Tyto opatření však naráží na své limity a na politickou 

realitu. Proto je důležité opatrně volit mix opatření (konsolidační a prorůstové) podle fiskálních 

multiplikátorů, sociálních dopadů a především dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti 

ekonomiky, na kterou mají vládní opatření dopad. 

Po druhé světové válce, USA a Velká Británie úspěšně použily inflaci k redukci celkového zadlužení. 

V současnosti je i přes nízké úrokové míry růst nominálního HDP nižší než nominální úrokové míry. 

Jediná možnost, jak dosáhnout finanční represe je proto přes vyšší inflaci. Nicméně toto opatření 

v dlouhém období zvýší inflační očekávání a centrální banky budou mít později problém vrátit toto 

očekávání zpět na optimální cíl 2% inflace. 

Možnost devalvace měny je v zemích Eurozóny možná jen na společné úrovni. Velká divergence 

členských zemí však způsobuje rozdíly v optimální monetární politice. Doplácení fiskálně 

odpovědnějších zemí na ty méně fiskálně odpovědné se již zdá dlouhodobě politicky neúnosné. Podle 

ekonomické teorie je ke společné monetární politice zapotřebí i společná fiskální politika, jinak zde 

vzniká motivace k černému pasažérství. Tento ekonomický problém se nyní potvrzuje v Evropě 

v praxi. Důsledkem toho je ohrožení budoucnosti společné měny a pokus některých zemí Eurozóny 

zpřísnit fiskální pravidla na celoevropské úrovni, aby byla monetární konvergence doprovázena 

potřebnou konvergencí fiskální. 



   

52 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

Přestože prakticky v celé EU je zapotřebí dlouhodobě konsolidovat veřejné rozpočty, v předchozích 

kapitolách bylo ukázáno, že v zemích jako Německo, Dánsko nebo Nizozemsko problém není tak 

akutní jako v zemích PIIGS, které zatím nedostatečně konsolidovaly veřejné rozpočty, nepřijaly 

potřebné zásadní reformy a pokračují v negativním trendu zadlužování. Dobrým příkladem pro tyto 

země mohou být země BELL11

Tabulka 11: Zahraniční opatření 2009 

, jejichž veřejné rozpočty prošly také krizí, ale byly dostatečně razantní 

při přijímání reforem a své rozpočty již konsolidovaly. S blížící se ekonomickou stagnací či recesí si tak 

„zdravější“ země mohou dovolit klást v mixu opatření větší důraz na opatření prorůstová, než fiskálně 

restriktivní. Opak platí pro Irsko, Portugalsko, Španělsko, Itálii a především Řecko. Následující přehled 

ukazuje hlavní směry opatření v roce 2009 vybraných evropských zemí (opatření jsou v reakci na 

ekonomický pokles, proto jsou často více prorůstová než konsolidační). 

Německo 

Příjmy Výdaje 

Snížení příspěvků na sociální pojištění Investice do dopravní infrastruktury 

Podpora příjmů, včetně nižší DPFO Environmentální prémie 

Podpora soukromých investic, včetně rychlejších 

odpisů 

Podpora průmyslu 

Příspěvek na dojíždění do práce Podpora pracovního trhu 

 Vyšší výdaje na zdravotnictví 

Irsko 

Příjmy Výdaje 

                                                           

11 Bulharsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko 
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Redukce horní sazby kolkovného Sociální balíček 

Rozšíření standardního (nižšího) daňového 

pásma u DPFO 

Změna v prioritách veřejných investic 

Změny v dani z příjmu, zdraví a sociálním 

pojištění 

Úspory v sociálních výdajích 

Přísnější pravidla pro daňové úlevy spojené s 

úroky 

Zdanění penzí u platů ve veřejném sektoru 

Zvýšení DPH Snížení platů ve veřejné správě 

Zvýšení spotřebních daní Odložení některých plateb 

Zavedení dřívějších termínů pro platby DPPO a 

daní z kapitálových zisků 

Snížení zahraniční pomoci 

Zvýšení daní z kapitálových zisků  

Transfer aktiv penzijních fondů  

Řecko 

Příjmy Výdaje 

Zvýšení spotřebních daní na alkohol a tabák Ad hoc sociální benefity penzistům s nízkými 

příjmy a nezaměstnaným 

Zvýšení záloh na platby daní firem Ad hoc benefity, podporující hypotéky 

registrovaných nezaměstnaných 

Zavedení 10% daně na dividendy a kapitálové 

zisky 

Zvýšení Velikonočního bonusu pro 

nezaměstnané 

Nová daň na akciové opce Omezení růstu zaměstnanosti ve veřejném 
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sektoru 

Jednorázová daň na plátce daně s příjmem nad 

60 000 EUR 

Úspory na platech vysokých úředníků státního 

sektoru 

 10% škrty v nemandatorních veřejných výdajích 

 Zmrazení veřejných platů na úrovni roku 2009 

Itálie 

Příjmy Výdaje 

Úlevy na DPFO Jednorázová podpora příjmů domácností 

Jednorázová daň z přecenění aktiv Racionalizace vládních zdrojů 

Zintenzivnění boje s daňovými úniky  

Daně v energetickém, bankovním a 

pojišťovnickém sektoru 

 

Slovensko 

Příjmy Výdaje 

Snížení sazby DPFO Šrotovné 

Zvýšení spotřební daně na tabák Změny v sociální oblasti 

Změny v souvislosti s důchodovou reformou  

Zdroj: European Commission, Public Finances in EMU, 2009 

 

Zatímco v roce 2009 byla u řady členských států EU přijímána opatření prorůstová (včetně zvyšování 

vládních výdajů), v roce 2010-2011 již převládala opatření konsolidační (včetně snižování vládních 

výdajů), protože v mnoha zemích začala být akutněji vnímána krize veřejných financí než krize 
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hospodářská. Kromě obecného zvyšování daňové zátěže můžeme v EU také pozorovat trend 

v přesunu od zdanění práce ke zdanění spotřeby a zvyšování majetkových daní (European 

Commission, 2011. Taxation trends in the European Union).  

Vlivem finanční krize 2008 začalo také docházet k větším tlakům na daňovou harmonizaci, a to 

zejména u zdanění  korporací a obecněji právnických osob. O jednotném zdanění finančního sektoru 

se začalo jednat již během roku 2010, ale doposud nebylo přijato žádné konkrétní opatření. Evropská 

komise nicméně od počátku usiluje o zavedení daně z finančních aktivit, zdanění finančních transakcí 

a také zintenzivnila snahy o zavedení společného konsolidovaného základu pro daně z příjmu 

právnických osob. Další opatření, včetně jejich předpokládaných sociálních dopadů a dopadů na 

podniky je možné vidět v seznamu zahraničních opatření v souhrnné tabulce v příloze. 

4.3 Fiskální konsolidace 

4.3.1 Standardní scénář 
 

Česká republika se v rámci Konvergenčního programu zavázala k podílu deficitu vládního sektoru 

k HDP k hodnotě 3,5 % v roce 2012 a 2,9 % v roce 2013. Současně platí cíl vyrovnané bilance sektoru 

vládních institucí v roce 2016. Detailní nastavení fiskální politiky ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 12: Nastavení fiskální politiky v ČR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo vládního sektoru (v % HDP) -2,2 -5,8 -4,8 -3,7 -3,2 -2,9 -1,9

Cyklická složka salda 1,1 -1 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3

Jednorázové přechodné operace -0,1 0,3 0 -0,3 -0,3 0 0

Strukturální saldo -3,3 -5,2 -4,4 -3,1 -2,5 -2,4 -1,6

Změna strukturálního salda -1,6 -1,9 0,8 1,2 0,6 0,1 0,7

Zdroj: MFČR: Fiskální výhled (listopad 2011)12

                                                           

12 Podle aktuálnější predikce z ledna 2012 je předpokládáno, že bez dodatečných fiskálních změn by se saldo 

vládního sektoru v roce 2012 mělo zvýšit na 3,8 % HDP. Cílem MFČR je však udržet původně plánovaný 

schodek. 
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Těchto cílů má být dosaženo v roce 2012 především na příjmové straně, hlavně díky zvýšení spodní 

sazby DPH, která má sloužit k pokrytí nákladů důchodové reformy (V realitě je však otázkou či je 

hlavním motivem skutečně důchodová reforma nebo spíše zvýšení příjmů státního rozpočtu k pokrytí 

deficitu). V následujícím roce je počítáno s negativním projevem faktu, že se někteří občané 

rozhodnou částečně vyvázat z průběžného systému důchodového pojištění. V původním plánu 

fiskální konsolidace byl pro rok 2014 kladen důraz na výdajovou stránku rozpočtů vládního sektoru, 

po revizi zohledňující slabší ekonomický růst se však zvyšují očekávané sociální výdaje a také úspory 

ve zvýšení efektivnosti veřejného sektoru budou pravděpodobně nižší, než předpokládal květnový 

fiskální výhled. Naopak v listopadovém výhledu se oproti květnovému počítá s výrazně vyšším 

výběrem daní v následujících 3 letech. Podrobná data ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 13: Struktura fiskální konsolidace v ČR 

2012 2013 2014

Opatření na příjmové straně (v mld. KČ) 30,7 45,8 48,3

Přímé daně -4,2 8,5 4,2

Nepřímé daně 29,1 29,9 35,5

Ostatní příjmy 5,8 7,4 8,6

Opatření na výdajové straně 0,4 -2,7 -3,1

Sociální dávky 3,9 10,6 11,1

Zvýšení efektivnosti a reforma veřejného sektoru -0,5 -9,5 -10,5

Ostatní veřejné výdaje -3 -3,8 -3,7

Celkový dopad na saldo 30,3 48,5 51,4

v % HDP 0,8 1,2 1,2  
Zdroj: MFČR: Fiskální výhled (listopad 2011) 

 

Protože však Makroekonomická predikce MFČR z ledna 2012 počítá s ještě horším ekonomickým 

výhledem, než z kterého vychází fiskální výhled z listopadu 2011, k dodržení plánovaného deficitu 

veřejných financí je zapotřebí přijmout další konsolidační opatření. MFČR (2012) odhaduje, že ke 
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splnění plánovaného deficitu veřejných financí, je zapotřebí přijmout konsolidační opatření v rozsahu 

23,6 mld. Kč pro rok 2012, 12,4 mld. Kč pro rok 2013 a 31,7 mld. Kč pro rok 201413

Konsolidační opatření znamenají fiskální restrikci, která bude mít negativní dopad na domácí 

poptávku. Navíc tato fiskální konsolidace vychází z optimistického předpokladu růstu HDP. Pokud 

dojde k horšímu vývoji, bude muset Česká republika přistoupit k tvrdší fiskální restrikci, jestliže chce 

dodržet plánované schodky veřejných rozpočtů. Dopad na podnikání bude mít i zahraniční poptávka, 

která souvisí s ekonomickou situací ve světě, především v EU. Následující tabulka ukazuje výhled HDP 

ve světě do roku 2013.  

. 

 

 

Tabulka 14: Výhled HDP (růst v %) vybraných zemí do roku 2013 

(93-2002) 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Svět 3,3 3,6 4,6 5,4 2,8 –0.7 5,1 3,8 3,3 3,9
Vyspělé ekonomiky 2,8 1,9 2,7 2,8 0,1 –3.7 3,1 1,6 1,2 1,9
USA 3,4 2,5 3,1 1,9 –0.3 –3.5 3 1,8 1,8 2,2
Eurozóna 2,1 0,7 1,7 3 0,4 –4.3 1,8 1,6 -0,5 0,8
Japonsko 0,8 1,4 1,9 2,4 –1.2 –6.3 4 -0,9 1,7 1,6
Rozvoj. ekonomiky 4,1 6,2 7,3 8,9 6 2,8 7,3 6,2 5,4 5,9
Střední a V Evropa 3,2 4,8 5,8 5,5 3,1 –3.6 4,5 5,1 1,1 2,4
EU 2,4 1,5 2,2 3,3 0,7 –4.2 1,8 1,6 -0,1 1,2  
Zdroj: MMF (září 2011), MMF (leden 2012) 

 

Z tabulky vyplývá, že dle Mezinárodního měnového fondu se ekonomická situace v Evropě bude 

vyvíjet hůře než ve světě. Vysoké schodky veřejných financí v Evropské unii, které budou muset být 

v budoucnu řešeny, přinášejí rizika výhledu spíše směrem dolů.   

 

                                                           

13 Bez neutralizace plošného snížení výdajů z výhledu 2013-2014 
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4.3.2 Pesimistický scénář 
 

Neustálé zhoršování veřejných financí v EU může vést k o mnoho horším než očekávaným výsledkům. 

Dluhová krize Řecka se může rozšířit nejprve na další ohrožené země EU jako je Irsko, Portugalsko, 

Itálie a Španělsko. Následně dluhovou krizi pocítí i ostatní země. V současnosti se ukazují problémy 

evropských bank (např. zestátnění belgicko-francouzské banky DEXIA) a záchrana bank bude vytvářet 

další tlak na veřejné rozpočty. Zvětšující se fiskální nesourodost zemí Eurozóny vytváří tlak na 

rozdílné názory na monetární politiku uvnitř Eurozóny, na neochotu silnějších zemí doplácet na 

fiskálně neodpovědné. Důsledkem může být až rozpad Eura jako společné měny. 

Současné nízké úrokové míry neumožní monetární expanzi a další kvalitativní a kvantitativní 

zlehčování, doprovázené fiskální konsolidací na příjmové straně může vést až ke stagflaci. Další rizika 

jsou spojena se situací v Číně jako tahouna růstu světové ekonomiky posledních let. Loňský pokles 

akciových trhů v Evropě a ČR (v období leden-září 2011 o cca 20%) může také indikovat další snížení 

výkonnosti české ekonomiky, podobně jako tomu bylo v roce 2009. To vše jsou negativní externí 

vlivy, které mohou silně zasáhnout český export. Českému průmyslu klesají domácí zakázky, situaci 

sice zatím zachraňují zakázky ze zahraniční, ale možný negativní vývoj ve světě může rychle výhled 

české ekonomiky zhoršit. Zmiňovaný optimistický výhled MFČR (z podzimu 2011) je zpochybňován 

ostatními (především soukromými) institucemi. Následující tabulka shrnuje výhled Raiffeisen Bank 

z října 2011. 
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Tabulka 15: Ekonomický a fiskální výhled ČR 

2008 2009 2010 2011e 2012f 2013f

HDP v běžných cenách (mld.) 3848 3739 3775 3885 3936 4015

Růst HDP 3,1 -4,7 2,7 1,9 0,3 2

Veřejný dluh (% HDP) 28,7 34,4 37,6 40,3 43,1 44,7

Schodek rozpočtu (v % HDP) -4,8 -4,5 -3,9 -3,0  
Zdroj: Raiffeisen Bank (2011) 

 

Výhled ekonomického růstu v ČR je ovlivněn především externím vývojem. Ten však podle posledních 

výhledů není příliš optimistický, což potvrzuje lednová Makroekonomická predikce MFČR. Očekávání 

expertů z října roku 2011 nebyla dobrá, což naznačuje následující graf zaznamenávající očekávání 

1119 expertů ze 119 zemí. Index se v posledním kvartálu 2011 výrazně zhoršil a je nyní signifikantně 

pod úrovní dlouhodobého průměru. 

 

Graf 15: Ifo- Světové ekonomické klima 

 

Zdroj: IFO & ICC (2011): ICC &  IFO World Economic Climate Survey, říjen 2011 
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Na druhou stranu největší obchodní partner České republiky- Německo má výhled relativně dobrý, 

což zobrazuje následující graf. 

Graf 16: Výhled průmyslu a obchodu v Německu 

 

Zdroj: Ifo obchodní průzkum, prosinec 2011 

 

V moci ČR je posilování konkurenceschopnosti domácích podniků a způsoby konsolidace veřejných 

financí. V kapitole závěrečná doporučení uvedeme seznam kroků, které by měl Svaz průmyslu a 

dopravy ČR prosazovat, pro minimalizaci negativních vlivů krize veřejných financí na podnikání v ČR. 

4.4 Prohlubování deficitu- minimální snaha o fiskální konsolidaci 

 

Pokud vláda bude populisticky ignorovat nutnost konsolidace veřejných financí, krátkodobý dopad na 

podnikání bude pozitivní, jelikož domácí poptávka nebude omezena fiskální restrikcí. Narůstající 

deficit veřejných financí krátkodobě umožní, aby nebyla přijata opatření k fiskální restrikci, což 

nepovede k tak dramatickým dopadům na podnikání v ČR. Na druhou stranu je zřejmé, že se nutnost 

řešení situace přesune do budoucna s potřebou ještě bolestivějších reforem. Navíc, jak již bylo 
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naznačeno v třetí kapitole, bude docházet k tzv. vytlačovacímu (crowding out) efektu, kdy jsou 

soukromé investice vytlačovány státními.  

 

Na základě analýzy (Janský & Schneider 2012) nevypadá dlouhodobý výhled vývoje českých 

veřejných financí příliš optimisticky. Autoři uvádějí následující výhled v  Graf 17 a doprovázejí to 

následujícím komentářem: „České veřejné finance se zdají být relativně bezproblémové 

v krátkém období, v delším horizontu má ale Česká republika i kvůli předpokládanému stárnutí 

populace vážný problém s rostoucími výdaji a neudržitelným dluhem veřejných financí. Predikce 

Ministerstva financí ukazují, že dluh veřejných financí převýší velikost ročního hrubého domácího 

produktu (HDP) v roce 2040 a do roku 2050 by dluh mohl dosáhnout až úrovně 160% HDP.“ 

 

 

Graf 17: Dluh veřejných financí jako % HDP České republiky 

 

Zdroj: Janský & Schneider, 2012 
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Podle autorů studie je zapotřebí k udržení úrovně veřejného dluhu pod 40 % HDP do roku 2050 

dlouhodobé fiskálně restriktivní opatření odpovídající 2,2 % HDP. To pro představu odpovídá 

snížením dnešních důchodů o 30 % nebo zvýšením sazby DPH (jednotné) na 23 %.  

4.5 Vybraná doporučení 

Obecná pravidla pro výběr vhodných konsolidačních opatření, která zároveň nepodsekávají 

ekonomický růst, by se měla dle našeho názoru řídit následujícími principy: 

· Základní principy- V této skupině jsou základní dopady na dotčené subjekty, které jsou 

popsány v tabulce shrnující základní parametry jednotlivých opatření v příloze dokumentu. 

Jedná se o dopady sociální, dopady na podniky, rozpočtové dopady, dopady na ekonomický 

růst atd.  

· Fiskální multiplikátory- Mix opatření by měl být volen tak, aby konsolidační opatření byla 

prováděna na daních a výdajích s nízkým fiskálním multiplikátorem, tak aby dopad na HDP 

byl co nejnižší. Naopak prorůstová opatření by měla být prioritně dělána tam, kde jsou 

vysoké fiskální multiplikátory. 

· Konkurenceschopnost- Opatření by měla zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost České 

republiky a to jak cenovou, tak necenovou.  

· Využití evropských fondů- Výdaje by měly být racionalizovány, tak aby bylo v co největší míře 

využito financování z evropských fondů. Zároveň by však tyto zdroje měly být využity 

efektivně a ne například tam, kde ani po použití těchto externích zdrojů na pokrytí 

počátečních nákladů není možné financovat provoz bez dalších dotací. 

· Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí- Udržitelnost veřejných financí by měla být 

hlavním dlouhodobým cílem, která předdefinuje jaký mix konsolidačních a prorůstových 

opatření si Česká republika může dovolit. Důležité je zastavit trend v narůstání strukturálního 

deficitu veřejných financí a nenásledovat křivku zadlužení, která by hrozila v případě nedělání 

reforem (viz. Janský, Schneider 2012). Tento princip neužíváme k hodnocení jednotlivých 

opatření, ale je důležitý pro vhodnou skladbu mixu opatření, který musí zachovat minimálně 

fiskální neutralitu. 
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Česká republika má jako malá otevřená ekonomika nízké fiskální multiplikátory ve srovnání s většími 

zeměmi jako USA. Je to dáno především tím, že velká část domácí poptávky je uspokojena dovozem 

ze zahraničí. Dovoz spotřebního zboží do ČR dosahuje 21,3 % HDP, což představuje 46,2 % z celkové 

domácí spotřeby. Pro srovnání, v USA je fiskální multiplikátor vládní spotřeby a transferů odhadován 

na zhruba dvojnásobek než v ČR (MMF 2011). To znamená, že pokud se vláda rozhodne podpořit 

domácí poptávku přímo- transfery, část z těchto peněz „uteče“ do zahraničí tím, že podpoří 

zahraniční podniky namísto podniků domácích. Přímá podpora domácí poptávky je proto v České 

republice výrazně méně efektivní než v uzavřených ekonomikách. Z makroekonomického pohledu je 

pro výši fiskálního multiplikátoru kromě importu důležitá také mezní míra k úsporám. Čím vyšší je 

mezní míra k úsporám, tím nižší je fiskální multiplikátor, proto také transfery pro lidi s nízkým 

příjmem mají silnější dopad na domácí poptávku než transfery obecné. To samé platí například o 

starobních a invalidních důchodech. Následující tabulka ukazuje odhady fiskálních multiplikátorů 

podle MMF. Tabulka ukazuje, jak se vychýlí reálný HDP v případě, že dojde k fiskální restrikci, trvající 

10 let a odpovídající restrikci 1 % HDP14

 

. 

 

 

 

                                                           

14 Odhad fiskálních multiplikátorů je na základě studie Klyuyev, V., Snudden, S., The Effects of Fiscal Consolidation in the Czech 

Republic. MMF Working Paper 2011. Dle Zprávy o Inflaci ČNB (2012) jsou fiskální multiplikátory podstatně vyšší, protože 

používají jinou metodologii. Níže uvedené multiplikátory jsou v souladu s metodologií MMF, OECD a Ministerstva financí ČR 

a umožňují detailnější členění podle instrumentu než ČNB. 

 



   

64 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

Tabulka 16: Dopad fiskální konsolidace na HDP podle instrumentů (procentuální odchylka od 

základu) 

1 2 3 4 5 RS

Daně z práce -0,13 -0,32 -0,43 -0,5 -0,54 0,07

Spotřební daně -0,12 -0,17 -0,13 -0,1 -0,07 0,07

Daně z kapitálu -0,02 -0,17 -0,19 -0,22 -0,3 0,05

Vládní spotřeba -0,4 -0,25 -0,1 -0,01 0,02 0,07

Vládní investice -0,42 -0,42 -0,4 -0,44 -0,53 0,08

Transfery -0,07 -0,04 0,07 0,16 0,21 0,06

Sociální transfery -0,23 -0,21 -0,13 -0,08 -0,08 0,07

Průměr daně -0,09 -0,22 -0,25 -0,27 -0,3 0,06

Průměr vládní výdaje -0,41 -0,34 -0,25 -0,23 -0,26 0,08

Průměr transfery -0,15 -0,13 -0,03 0,04 0,07 0,07

Počet let po fiskální restrikci

 

Zdroj: MMF 2011 

V prvním roce ekonomičtí agenti předpokládají krátkodobou restrikci trvající jeden rok. Teprve 

v druhém roce předpokládají správnou délku trvání fiskální restrikce. Kolonka RS představuje 

rovnovážný stav a jeho kladné znaménko je u všech druhů restriktivních opatření důsledkem dvou 

efektů. První umožňuje nižší náklady na dluhovou službu v budoucnu v důsledku nižších úroků. Za 

druhé, snížení dluhu znamená zvýšení úspor ekonomiky, což snižuje equilibrium reálné úrokové míry. 

Nicméně tento efekt je vzhledem k významu České republiky malý. 

Z tabulky je vidět, že při zvýšení daní z práce a  kapitálu dochází v horizontu pěti let k vyššímu poklesu 

produktu ve srovnání s daněmi nepřímými. Je to dáno tím, že u daní z práce a kapitálu jsou nejen 

ovlivněny příjmy domácností, ale zároveň dochází k distorzi na pracovním a kapitálovém trhu (i když 

na kapitálovém trhu se zpožděním). Ačkoliv spotřební daně ovlivňují spotřebitelský výběr, nemají 

dopad na produkční faktory, což ve výsledku znamená menší dopad na hrubý domácí produkt. Vládní 

spotřeba má v prvním roce vysoký fiskální multiplikátor, ale v průběhu pěti let se dostává do 

kladných čísel (tzn. záporný fiskální multiplikátor). Spolu s transfery a spotřebními daněmi je tak 

vhodným kandidátem (z pohledu fiskálních multiplikátorů) na úsporná opatření. Naopak vládní 
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investice a daně z práce jsou oblasti, kde by bylo vhodné dělat opatření prorůstová. Vládní investice 

mají nejvyšší a persistentní fiskální multiplikátor kvůli produktivitě závislé na veřejné infrastruktuře. 

Obecně tento pohled skrze fiskální multiplikátory teoreticky podporuje snahu o přesun daňové 

zátěže z práce směrem ke spotřebě. Zároveň by mělo docházet k přesunu vládních výdajů od 

spotřeby k investicím a především k omezení transferů, především v případě, kde nejsou nutné 

z hlediska sociálních dopadů. Kladné hodnoty fiskálních multiplikátorů u rovnovážného stavu všech 

fiskálních instrumentů potvrzují vhodnost řešení deficitu veřejných financí a neodkládání tohoto 

problému do budoucna.  

Aby byla česká ekonomika úspěšná a domácí podniky konkurenceschopné ve srovnání se zahraniční 

konkurencí, je vhodné, aby byly reformy a opatření strukturovány s ohledem na mezinárodní 

konkurenceschopnost České republiky popsanou v kapitole 1.2 a 1.3. Pro cenovou konkurenceschost 

ČR je nutné respektovat produktivitu práce. Reálný efektivní měnový kurs by neměl dlouhodobě růst, 

a proto je zapotřebí nemít rychlejší růst nákladů práce než růst produktivity, pokud to neumožňuje 

dlouhodobé znehodnocování domácí měny. V období recese především je potřeba tlačit na 

neproduktivní sektory, aby zvýšily svou produktivitu a pokud to není možné, aby přizpůsobovaly 

náklady práce. Sektory, které jsou vystaveny mezinárodní konkurenci, obvykle toto nepotřebují, 

protože jsou tržně dotlačeny k tomu, aby zareagovaly na recesi sami. Na příkladu Irska z období 

recese 2007-2010 je vidět, že přestože irská ekonomika jako celek ztrácela konkurenceschopnost, 

irské průmyslové firmy prosazovaly růst produktivity ještě více, než například Německo. Problém byl 

tedy především v bublině na realitním trhu, podpořeném úvěry bank vlastněných Iry a ne v irském 

exportním sektoru vystavenému mezinárodní konkurenci (NERV 2011). V České republice v období 

krize reálný efektivní kurz rostl, nicméně exportní průmyslové podniky naopak díky produktivitě 

dokázaly zareagovat15

                                                           

15 Což můžeme vidět také na 

 na recesi a ČR přišla jen o malý podíl na světovém exportu. Na rozdíl od 

Obrázek 5 v úvodu práce, který ukazuje jednotkové náklady práce pro různé 

sektory. 
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zpracovatelského průmyslu, neproduktivní veřejná sféra a služby v období recese svou ztrátu 

v produktivitě ještě prohlubovala. 

Graf 18: Reálný efektivní měnový kurz v celé ekonomice a ve zpracovatelském průmyslu 

(2005=100) 
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Zdroj: NERV 2011 

 

Na základě cenové konkurenceschopnosti jsou tedy obhajitelné škrty ve veřejném sektoru v období 

recese (především snižování mezd a velikosti státní správy spojené s tlakem na zvyšování produktivity 

práce). Naopak sektor zpracovatelského průmyslu, především exportního by měl být podporován. 

Světová recese může být brána jako dobrá příležitost pro relativní zvýšení váhy českého exportu na 

světových trzích. Efektivní exportní strategie tak může být pozitivní proticyklickou odpovědí na 

hospodářskou recesi16

                                                           

16 Což potvrzují konzultace mise MMF pro ČR z února 2012. 

.  
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Kromě konkurenceschopnosti cenové je důležitá i konkurenceschopnost necenová, která je popsána 

v kapitole 1.2. Jak můžeme vidět na Obrázek 2, ve většině indikátorů necenové 

konkurenceschopnosti nevypadá ČR příliš dobře. Ekonomický růst České republiky před krizí byl ve 

velké míře tažen přímými zahraničními investicemi do výroby se střední a nízkou hrubou přidanou 

hodnotou (HPH). Tento zdroj, který byl závislý na levné pracovní síle a výhodné geografické poloze 

však začíná postupně vysychat. Nyní je potřeba zvyšovat konkurenceschopnost a postupně přesouvat 

výrobu směrem k vyšší přidané hodnotě v rámci hodnotového řetězce. Z ČR by se měla postupně 

stávat ekonomika tažená inovacemi. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí zlepšit institucionální 

prostředí, infrastrukturu, vzdělání a řadu dalších oblastí. Důležitá je mimo jiné koncentrace výzkumu 

do oblastí, kde může být ČR konkurenceschopná a především zajištění aplikovatelnosti výzkumu. To si 

vyžaduje zlepšení transferu znalostí a technologií mezi výzkumnými středisky a firmami (k tomu může 

pomoci Centrum pro transfer znalostí a technologií), rozvoj klastrů, spin-offs, ale také podpora 

malých a středních podniků a inovativních start-ups a early stage firem, které jsou motorem inovací 

(k tomu může napomoci například založení seed fondu a jiné formy podpory přístupu k rizikovému 

kapitálu). Pro malou otevřenou ekonomiku a její rozvoj v oblasti inovací je také zapotřebí klást důraz 

na mezinárodní partnerství a identifikaci zahraniční poptávky po inovativních produktech 

vytvářených v ČR (Domácí poptávka může být těžko hlavním odbytištěm inovativních produktů 

s vysokou přidanou hodnotou). Proto věříme, že k posunu v rámci hodnotového řetězce je zapotřebí 

podporovat export. Konkrétně především vyhledat vhodné zahraniční partnery, monitorovat 

poptávku po vyvíjených technologiích, usnadnit vznik spin-offů a klastrů a napomoci k jejich 

připravenosti na export.  

Jedním z důležitých pohledů na výběr vhodných opatření je, kromě již zmíněných, snaha 

maximalizovat využití evropských fondů. Momentálně je spuštěna spousta projektů, která by měla 

být kofinancována z evropských fondů, nicméně mnohdy jejich kvalita ohrožuje reálné čerpání. 

Plošné fiskální omezení rozpočtů ministerstev mnohdy způsobuje nedostatek finančních zdrojů pro 

investice. To je zvláště nebezpečné pro rozvoj dopravní infrastruktury, protože v ohrožení nejsou jen 

projekty financované pouze českou stranou, ale i projekty kofinancované evropskými penězi, protože 

ČR není schopna zajistit potřebné zdroje pro kofinancování staveb. Tímto se ČR připravuje o 
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příležitost k „levnému“ rozvoji dopravní infrastruktury, která je součástí necenové 

konkurenceschopnosti a investice do ní mají relativně vysoký fiskální multiplikátor. V tomto ohledu je 

zapotřebí dávat prioritu projektům, které mají vysoké fixní náklady a mohou být kofinancované 

evropskými penězi a zároveň jsou to projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné (bez evropských 

peněz) a pro budoucí rozvoj ČR důležité. 

V následující části vybíráme některá konkrétní opatření, která jsou pravděpodobná, že by mohla být 

přijata a zároveň, která jsou pro zadavatele relevantní. Pro vyváženost (princip dlouhodobé 

udržitelnosti veřejných financí) uvádíme příklady konsolidačních i prorůstových opatření. 
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5 Protikrizová opatření 

5.1 Sjednocení sazby DPH  
 

Především v souvislosti s důchodovou reformou je plánováno sjednocení snížené a základní sazby 

daně z přidané hodnoty (DPH). Podle současného plánu vlády by se měla sazba sjednotit na 17,5 % 

od 1.1.2013. To znamená, že ze současných hodnot by základní sazba klesla o 2,5 % a snížená stoupla 

o 3,5 %. Vzhledem k tomu, že téměř dvojnásobek výdajů českých domácností je utraceno za věci, 

spadající do vyšší 20% sazby než do snížené, lze očekávat, že tato změna by znamenala mírné zvýšení 

příjmů veřejných rozpočtů. Protože však například důchodový účet dosahuje deficitu téměř 40 mld. 

Kč a protože ekonomický výhled není příliš příznivý, je velmi pravděpodobné, že plán nebude naplněn 

a vláda přistoupí k sjednocení DPH na vyšší sazbě. Níže uvažujeme17

Dotčenými subjekty při změnách sazby DPH jsou především plátci DPH a spotřebitelé, na které je ve 

velké míře přesunut dodatečný náklad ve formě ceny produktu. Druhotně jsou ovlivněni i 

podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, protože změnami v DPH získávají, respektive ztrácí konkurenční 

výhodu oproti plátcům DPH. Postiženy jsou samozřejmě i veřejné finance výběrem DPH, ale také 

změnami ve výdajích na vládní nákupy a důchody, které jsou vlivem inflace valorizovány. Výhody 

změn v DPH jsou bezpochyby v tom, že změny mohou být v účinnosti relativně rychle oproti jiným 

daním, kde se obvykle musí čekat i rok a více než mají změny reálné dopady. Z pohledu 

konkurenceschopnosti ČR a také z pohledu fiskálních multiplikátorů je vhodné přesouvat daňovou 

zátěž směrem od zdanění práce ke zdanění spotřeby. Izolovaně ale samozřejmě zvyšování DPH 

 dopady zavedení jednotné sazby 

DPH na 17,5 %, 19 % a 20 %. 

                                                           

17 V souladu s diskutovanými možnostmi zmíněných v plánech vlády či NERV. 
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znamená fiskálně restriktivní opatření s negativním dopadem na ekonomický růst a negativními 

sociálními dopady. Dopad zvýšení DPH na podniky závisí na elasticitě poptávky daného odvětví, je ale 

nutné brát v úvahu také substituční efekt, ke kterému jsou potřeba i křížové elasticity. Obecně lze 

předpokládat, že při zvýšení DPH podniky zareagují zvýšením ceny (což bude znamenat pokles 

prodeje v závislosti na elasticitách poptávky), snížením marže nebo kombinací obojího. 

5.1.1 Sjednocení na 17,5 % 

Při odhadech dopadů změny DPH vycházíme ze studie Dušek&Janský (březen, 2011), Dušek&Janský 

(únor, 2011)18 a ze zprávy Raiffeisen Bank Komentář k Inflaci (leden, 2012). Od 1.1.2012 se dolní 

sazba DPH zvedla z 10 na 14 %. „Podle orientačního propočtu ČSÚ zvýšení spodní sazby DPH zvýšilo 

meziměsíční růst spotřebitelských cen o 1,1 procentního bodu.“ (Raiffeisen Bank, 2012). Vzhledem k tomu, 

že průměrná domácnost utratí přibližně 33 % ze svých výdajů za potraviny, zboží, služby a ostatní 

věci ve snížené sazbě, lze předpokládat, že se promítlo zvýšení dolní sazby DPH z více jak 80 % do 

zvýšení ceny a z necelých 20 % do snížení marží. Studie Dušek&Janský (únor, 2011) odhaduje, že 

dopad snížení základní sazby DPH bude z 83 % promítnut v ceně a ze zbylých 17 % v marži. 

Následující tabulka ukazuje strukturu výdajů domácností podle sazeb DPH a podle příjmových skupin. 

Data jsou zpracována ve studii Dušek&Janský (únor, 2011) a vychází ze Statistiky rodinných účtů za 

rok 2009 (http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3001-10). Tabulka ukazuje výdaje 

reprezentativní domácnosti v Kč za měsíc. 

 

 

 

 

                                                           

18 Tyto studie již částečně zohledňují substituční efekt (na základě odhadovaných elasticit poptávky). Pro účely 

této studie používáme zjednodušený předpoklad, že pro další snížení, resp. zvýšení sazeb DPH platí 

proporcionálně stejný substituční efekt jako ve studii Dušek&Janský (únor, 2011). 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3001-10�
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Tabulka 17: Struktura výdajů domácností podle DPH a příjmových skupin (v Kč za měsíc a v %) 

Potraviny (10%) Potraviny (20%) Zboží (10%) Zboží (20%) Služby (10%) Služby (20%) Ostatní (10%) Ostatní (20%) Nezdaněné

Průměr 4200 1136 525 6312 1354 5064 1076 897 2121

0-10% (nejchudší) 3336 527 324 2857 1132 3330 300 212 1597

10%-20% 3651 631 444 3532 1060 3817 378 366 1476

20%-30% 3649 692 496 4006 977 3962 401 445 1592

30%-40% 4126 885 537 5101 1213 4627 557 695 1859

40%-50% 4347 975 539 5817 1439 4673 925 639 2185

50%-60% 4536 1166 593 6509 1325 5262 783 646 2035

60%-70% 4828 1398 560 7478 1551 5679 1145 1047 2370

70%-80% 4550 1430 544 7662 1516 5948 1164 1025 2526

80%-90% 4468 1602 571 8731 1540 6204 1628 1326 2512

90%-100% (nejbohatší) 4511 2053 646 11444 1782 7145 3483 2574 3062

Potraviny (10%) Potraviny (20%) Zboží (10%) Zboží (20%) Služby (10%) Služby (20%) Ostatní (10%) Ostatní (20%) Nezdaněné

Průměr 19% 5% 2% 28% 6% 22% 5% 4% 9%

0-10% (nejchudší) 25% 4% 2% 21% 8% 24% 2% 2% 12%

10%-20% 24% 4% 3% 23% 7% 25% 2% 2% 10%

20%-30% 22% 4% 3% 25% 6% 24% 2% 3% 10%

30%-40% 21% 5% 3% 26% 6% 24% 3% 4% 9%

40%-50% 20% 5% 3% 27% 7% 22% 4% 3% 10%

50%-60% 20% 5% 3% 28% 6% 23% 3% 3% 9%

60%-70% 19% 5% 2% 29% 6% 22% 4% 4% 9%

70%-80% 17% 5% 2% 29% 6% 23% 4% 4% 10%

80%-90% 16% 6% 2% 31% 5% 22% 6% 5% 9%

90%-100% (nejbohatší) 12% 6% 2% 31% 5% 19% 9% 7% 8%  

Zdroj: Dušek&Janský (únor, 2011) na základě Statistiky rodinných účtů 2009 

 

Studie Dušek&Janský (březen, 2011) předpokládá krátkodobý pokles reálných příjmů průměrné 

domácnosti při sjednocení sazby DPH na 17,5 % (snížená sazba z 10 na 17,5 %) o 1,72 % a 

dlouhodobý o 0,63%. Náš expertní odhad vychází z těchto čísel, ale zohledňuje, že snížená sazba DPH 

již byla zvýšena a zároveň přihlíží k výsledkům ČSÚ o dopadech čerstvé změny DPH na index 

spotřebitelských cen. Předpokládáme, že sjednocení DPH na 17,5 % by zvýšilo inflaci vlivem zvýšení 

dolní sazby o 0,95 % a snížilo inflaci vlivem snížení horní sazby o 1,18 %, přičemž v krátkém období se 

zvýšení cen se spodní sazbou projeví téměř okamžitě, zatímco snižování cen u produktů v základní 

sazbě s až ročním zpožděním. Samozřejmě, že dopad na jednotlivé skupiny domácností není 

rovnoměrný, protože chudé domácnosti mají jiný spotřební koš než bohaté domácnosti. Chudí 

relativně více utrácejí za základní potraviny ve snížené sazbě (21 % výdajů u nejchudšího decilu), ale 

tento efekt částečně vyrovnává relativně vyšší výdaje bohatších domácností za bydlení. 
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Odhadujeme, že sjednocení DPH na 17,5 % sníží inflaci o 0,23 procentního bodu, přičemž dopad na 

nejchudší decil domácností bude zhruba neutrální a nejbohatší decil si polepší přibližně o 0,6 % 

reálného příjmu. Veřejné finance vlivem snížení základní sazby přijdou o 26 mld. Kč, vlivem zvýšení 

snížené sazby si naopak polepší o cca 23 mld. Kč. Sjednocením DPH na 17,5 % se také nejprve zvýší 

výdaje veřejného sektoru o 3,5 mld. Kč, po poklesu cen v důsledku snížení základní sazby ovšem bude 

vydáváno na veřejné nákupy méně prostředků (o 3,4 mld. Kč). K valorizaci důchodů (ceteris paribus) 

dle současných pravidel nejspíše nedojde, jelikož celkový fiskální dopad na důchodce bude mírně 

pozitivní19. Výsledný efekt pro veřejné finance je tedy – 6,5 mld. Kč20

Tabulka 18: Dopady změny DPH o 1 procentní bod 

, po plném promítnutí snížení 

základní sazby DPH do cen však bude celkový efekt pro veřejné finance neutrální. Dle fiskálních 

multiplikátorů MMF pro ČR, uvedených v minulé kapitole by měl dopad na HDP ČR činit +1,75 mld. 

Kč v prvním roce od zavedení. V druhém roce by to pak mělo být -0,9 mld. Kč. (vše v cenách 

k 31.12.2011) Následující tabulka shrnuje odhadované dopady změny DPH o 1 procentní bod (u 

dopadů na HDP rozděleno na krátkodobý a dlouhodobý dopad): 

Změna o 1 p.b. Výběr DPH Z toho SR Valorizace
Veřejné 
nákupy

Veřejné 
finance 
(dlouhodobě)

Inflace Cena 
HDP 
(krátké)

HDP 
(dlouhé)

Zvýšení snížené sazby +6,5 mld Kč +4,5 mld Kč +0,9 mld. Kč +1 mld. Kč +4,6 mld. Kč +0,28 % +0,83 % -1,2 mld. Kč -1,65 mld. Kč
Snížení základní sazby -10,4 mld Kč -7,3 mld. kč -1,5 mld. Kč -2,8 mld. Kč -6,1 mld. Kč -0,47 % -0,83 % +1,25 mld. Kč +2,6 mld. Kč  

Zdroj: EEIP na základě Dušek&Janský (2011) a ČSÚ21

                                                           

19 Nebude zvýšena inflace, tudíž nebude vydáváno více na valorizaci důchodů. Samozřejmě důchodci mají jiný 

spotřební koš než průměr populace, proto může být celkový dopad na reálný příjem důchodce mírně negativní 

či neutrální. 

 

20 Tento paradoxní výsledek je dán tím, že většina domácností utratí více peněz za zboží či služby v základní 

sazbě než ve snížené sazbě. Plánované sjednocení DPH na 17,5 % mělo původně přinést pro veřejné rozpočty 

více peněz, ale vzhledem k tomu, že již došlo ke zvýšení spodní sazby z 10 % na 14 %, tak sjednocení DPH na 

17,5 % bude znamenat fiskální expanzi. 
21 Údaje v tabulce jsou zjednodušené, protože některé efekty mají různý časový horizont. 
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5.1.2 Sjednocení na 19 % 
 

Původní návrh NERV uvažoval o sjednocení DPH na 19 % spolu se snížením pojistného 

zaměstnavatelům o 5 % hrubé mzdy. Tento návrh byl strukturován tak, aby byl dopad na průměrnou 

domácnost neutrální. Zde uvažujeme pouze sjednocení sazby DPH na 19 % izolovaně, bez změn 

v sociálním a zdravotním pojištění. K výpočtu používáme stejnou metodiku jako u dopadů při 

sjednocení sazby na 17,5 %. 

Dopad na veřejné rozpočty: Zvýšení snížené sazby DPH z 14 na 19 % přinese do státního rozpočtu a 

rozpočtu místních samospráv dohromady přibližně 33 mld. Kč. Naopak snížením základní sazby dojde 

k výpadku 8,8 mld. Kč v krátkém období a k 10,4 mld. Kč v dlouhém období. Výdaje veřejného sektoru 

vzrostou v prvním roce o 4,8 mld. Kč, v druhém roce, kdy se projeví zlevnění v důsledku poklesu 

základní sazby, již jen o 2 mld. Kč. Valorizací penzí dojde ke zvýšení výdajů s ročním zpožděním o 2,9 

mld. Kč. Celkový dopad na veřejné finance bude v prvním roce +19,4 mld. Kč, v dlouhém období 

pak +17,7 mld. Kč (z toho 70 % do státního rozpočtu). 

Dopad na cenovou hladinu: Dopad na inflaci vlivem zvýšení snížené sazby DPH bude 1,38 %, naopak 

vlivem snížení základní sazby dojde k redukci inflace o 0,48 %. Výsledný efekt tak bude +0,9 %, 

přičemž na nejchudší decil domácností dopadnou změny jako pokles reálného příjmu o 1,11 % a na 

nejbohatší o 0,52 %. Po valorizaci penzí však bude pokles reálných příjmů nejchudšího decilu o 0,84 

%, u nejbohatšího stále 0,52 %22

                                                           

22 V nejbohatším decilu je poměr důchodců pouhých 0,6 %. 

. 
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Dopad na hrubý domácí produkt: Pomocí multiplikátorů MMF opět odhadujeme dopad této fiskální 

restrikce na HDP23

5.1.3 Sjednocení na 20 % 

. V prvním roce očekáváme pokles HDP vlivem sjednocení DPH na 19 % o 4,9 mld. 

Kč, v druhém roce o 5 mld. Kč. 

 

Návrh NERV z podzimu 2011 uvažuje o sjednocení DPH na 20 %. Otázkou zůstává, jestli by byly 

prosazeny výjimky na některé potraviny (ryby, chléb apod.) nebo zda by byly výjimky zrušeny úplně. 

U průměrné domácnosti by výjimky, které by spadaly do 10 % sazby, představovaly zhruba 3 % všech 

výdajů. Studie Dušek&Janský (únor, 2011) odhaduje zmírňující efekt zachování těchto výjimek na 

inflaci ve výši 0,26 % (za předpokladu sjednocení DPH na 20 %). My v této studii neuvažujeme 

zachování výjimek a posuzujeme dopady sjednocení DPH na 20 % (zůstávají jen dnes nezdaněné 

položky).  

Dopad na veřejné rozpočty: Vlivem zvýšení snížené sazby DPH očekáváme přínos pro veřejné 

rozpočty ve výši 39,2 mld. Kč. S ročním zpožděním očekáváme zvýšené výdaje v důsledku valorizace 

penzí ve výši 5,4 mld. Kč a zároveň zvýšení výdajů v prvním roce změny DPH na vládní nákupy ve výši 

6 mld. Kč. Celkové dopady na veřejné rozpočty by měly představovat +33,2 mld. Kč v prvním roce a 

+27,8 mld. Kč v dlouhém horizontu (z toho 70 % do státního rozpočtu). 

Dopad na cenovou hladinu: 

                                                           

23 Výsledný efekt nepočítáme jen za pomocí fiskálních multiplikátorů pro spotřební daně, ale rovněž kvůli 

zvýšení vládních nákupů a valorizaci penzí pomocí fiskálních multiplikátorů pro sociální transfery, vládní 

spotřebu a investice. 

Zvýšení snížené sazby DPH ze 14 % na 20 % způsobí inflaci ve výši 1,65 %, 

přičemž dopad na reálný příjem bude opět o něco vyšší u chudých než u bohatých domácností. 

Pokles reálných příjmů domácností z nejchudšího decilu odhadujeme na 1,85 % a z nejbohatšího 

decilu 1,25 %. Po započtení valorizace důchodů poklesne reálný příjem nejchudšího decilu o 1,36 % a 

u nejbohatšího o 1,24 %. 
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Dopad na hrubý domácí produkt: 

 

Zvýšení snížené sazby DPH ze 14 % na 20 % způsobí v prvním roce 

pokles HDP o 7,2 mld. Kč a ve druhém roce o 9,8 mld. Kč (v  cenách k 31.12.2011). 

Cílem změn v oblasti DPH by však nemělo být pouze nastavení sazeb, ale zároveň rozšíření daňového 

základu (odstranění zbytečných výjimek) a především zamezení daňových úniků. V oblasti DPH se 

v této souvislosti nejčastěji hovoří o zavedení registračních pokladen, jejichž dopad na snížení 

daňových úniků bývá odhadován na několik miliard ročně. Příbuzná problematika daňových úniků na 

DPH je v dovozu zboží. U Finančního úřadu bylo zjištěno, že plátci opakovaně nevykazovali v DAP 

dovoz zboží a nepřiznávali v DPH v odpovídající výši.24

5.2 Podpora EGAP/ČEB 

   

 

Jako jedno z nejlepších prorůstových opatření považujeme efektivní podporu exportu a to jednak 

z pohledu fiskálních multiplikátorů, tak mezinárodní konkurenceschopnosti. Pokud se má stát česká 

ekonomika konkurenceschopnou, musí přeorientovat svou výrobu směrem do vyšších hodnotových 

řetězců. Jeden z klíčových bodů této změny orientace je hledání nových odbytišť pro nové inovativní 

produkty. Podpora exportu je samozřejmě důležitá i z pohledu tradičních exportních artiklů a 

znovunalezení ztracených trhů, kde má ČR historicky dobré jméno (sklo, strojírenství v arabských 

zemích apod.). Podpora EGAP/ČEB je důležitou součástí exportní strategie ČR, nedávno schválené 

vládou ČR a její navýšení je zvláště v období krize Eurozóny vhodné, jelikož je potřeba expandovat 

(diverzifikovat) i na jiné než evropské trhy. Sociální dopad tohoto opatření je skrze nižší 

nezaměstnanost, protože při poklesu evropské poptávky po českém zboží, umožní podpora exportu 

hledat nové trhy. Pokud je politika úspěšná pak exportně orientované firmy nejsou nuceny 

                                                           

24 Pro úplnost uvádíme, že podle odhadu Nejvyššího kontrolního úřadu (viz. zpráva Kontrolní závěr z kontrolní 

akce 11/07 ) by bylo možné dosáhnout o více než 10 mld. Kč vyššího výběru DPH propojením databází 

s automatizací porovnávání DAP s CR JSD, zrušením čtvrtletního zdaňovacího období pro plátce daně 

uskutečňující dovoz a zajištění DPH při dovozu. 
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propouštět. „V neposlední řadě je také nutné říci, že export – tedy aktivní soutěž tuzemských 

společností na zahraničních trzích – zvyšuje konkurenceschopnost české ekonomiky, tlačí na 

efektivitu (neboť konkurence na mezinárodní úrovni je daleko tvrdší než na národní úrovni), inovace 

a často s sebou přináší pozitivní technologické spillovery a rozvoj lidských zdrojů.“ (EEIP, 2011) 

5.2.1 Podpora EGAP 
 

EGAP zastává klíčovou úlohu v podpoře exportu v České republice, protože jeho prostřednictvím stát 

umožňuje exportérům díky zprostředkování záruk a pojištění přístup k financování exportu. Obzvláště 

pro velké exportéry tvoří EGAP důležitou podporu, bez které by se velké vývozy často nemohly 

uskutečnit. EGAP umožňuje získat financování za výhodných podmínek pro dlouhodobé vývozní 

projekty a pro vývoz do rizikových zemí. Samotné financování je obvykle poskytováno ČEB a 

komerčními bankami, jak ukazuje následující obrázek.  

Obrázek 6: Role státu ve schématu podpory vývozu 

 

Zdroj: EGAP a EEIP 
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Bez pojištění rizik by byl přístup k financování výrazně omezen. Jde především o pojištění 

následujících rizik: 

 

· odstoupení odběratele od kontraktu či jeho snahy kontrakt modifikovat ve svůj prospěch, 

· neschopnost odběratele uhradit odebrané zboží,  

· nebezpečí politické nestability, válek, přírodních katastrof, omezení transferu plateb, 

vyhlášení moratoria,  

· znehodnocení smluvní měny,  

· devizová a celní omezení 

V posledních letech rostou roční objemy pojištěných vývozních úvěrů, investic v zahraničí a 

bankovních záruk EGAP. V roce 2009 uzavřel EGAP 349 smluv na pojištění vývozních úvěrů, 

bankovních záruk a zahraničních investic se státní podporou v celkovém objemu 61,8 miliardy Kč. 

Pojistná angažovanost se k 31. 12. 2010 meziročně zvýšila o 37,9 mld. Kč a dosáhla tak sumy 155,9 

mld. Kč. Na základě informací EGAP se jeví jako pravděpodobné, že tento trend bude ještě minimálně 

v blízké budoucnosti pokračovat, protože EGAP pojišťuje komerčně nepojistitelné projekty, českým 

exportérům se na rizikových trzích daří a trhy mimo OECD relativně rychle rostou.  

Aby mohl EGAP uspokojit tuto rostoucí poptávku, musí navýšit svůj kapitál, protože zrovna tak jako 

ostatní subjekty na finančním trhu podléhá regulatorním požadavkům MFČR, a proto musí držet 

likvidní rezervy ve výši 8 % pojistné angažovanosti. 
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Graf 19: Celkový pojištěný objem (v mil. Kč) 
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Zdroj: Výroční zpráva EGAP, 2010 

 

Graf 20: Pojistná plnění a předepsané pojistné (v mil. Kč) 

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pojistná plnění

Předepsané pojistné

 

Zdroj: Výroční zpráva EGAP, 2010 



   

79 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

EGAP obdržel do poloviny roku 2010 dotace ze státního rozpočtu ve výši 5,6 mld. Kč. Tyto dotace 

(především na kapitálovou přiměřenost) umožnily pojistit vývozní úvěry v hodnotě přes 400 mld. Kč. 

Dopad na vývoz je však díky multiplikačnímu efektu pojištění se státní podporou ještě vyšší, jelikož 

pojistka kryje obvykle pouze část hodnoty vývozního kontraktu.  

Na základě modelu, vypracovaného EEIP v Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn 

legislativy související s navýšením finančních prostředků pro EGAP, ukazujeme přínosy zvýšení 

kapitálu EGAP ze státního rozpočtu pro veřejné finance. Model vyhodnocuje čisté přínosy dotace pro 

EGAP v podobě zvýšeného příjmu veřejných rozpočtů z daní (DPPO, DPFO, DPH, PSZ) a zvyšování 

zaměstnanosti, resp. úspory nákladů na nezaměstnané (na základě odhadu dodatečné 

zaměstnanosti, kterou generuje export), oproti alternativnímu využití prostředků např. k úhradě 

státního dluhu. Následující obrázek ilustruje strukturu modelu. 

 

Obrázek 7: Schematické znázornění struktury modelu 

 

Zdroj: EEIP 
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Vyhodnocení přínosů pro veřejné rozpočty z dodatečné 1 mld. Kč do regulatorního kapitálu EGAP 

ukazuje následující odhadovanou strukturu přínosů:  

· Hrubé přínosy za deset let fungování EGAP ve výši 2, 21 mld. Kč 

· Průměrný počet dodatečně vytvořených pracovních míst ve výši 1750 pracovních míst 

· Čisté přínosy za deset let fungování po odečtení základního scénáře (část z pojištěného 

exportu by se realizovala i bez EGAP) ve výši 1,682 mld. Kč- jedná se o NPV, tzn., že 

z investované 1 mld. Kč se vrátí 2,682 mld. Kč. 

 

Na modelu vidíme, že z dlouhodobého hlediska je navýšení kapitálu EGAP nejen prorůstové opatření, 

ale také opatření s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty. Navíc vyšší export zvyšuje hrubý domácí 

produkt země s relativně vysokým multiplikačním efektem, a proto snižuje poměr veřejného dluhu 

k HDP. Podpora exportu formou zvýšení kapitálu EGAP je jedno z mála opatření, které může mít jak 

prorůstový, tak rozpočtový charakter (samozřejmě pouze do určité míry, kdy je uspokojena poptávka 

po pojištění efektivních exportních projektů). 

Další formou podpory financování vývozu je dorovnávání úrokových rozdílů (IMU) v ČR, který bude 

znamenat pravidelné vzájemné dorovnávání úrokových rozdílů mezi MFČR  (rozdíl mezi pevnou 

sazbou ve smlouvě a náklady banky na refinancování) a bankou financující exportní aktivity klienta. 

Podle návrhu z března 2012 bude moci být do IMU zařazen pouze  úvěr pojištěný u EGAP (účtu pro 

dorovnání plateb budou vedeny u ČEB). Dlouhodobě by IMU mělo být rozpočtově neutrální.   

 

5.2.2 Podpora ČEB 
 

Kromě podpory garancí může ČR podporovat financování exportu přímo prostřednictvím České 

exportní banky (ČEB). Předmětem činnosti ČEB je krátkodobé i dlouhodobé financování, předexportní 

financování a poskytování vývozních úvěrů. Stát podporuje činnost ČEB poskytnutím základního 

kapitálu, záruk za vývozními úvěry a dotací na pokrytí rozdílu mezi přijatými a poskytnutými úvěry. 
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Janda&Michalíková&Potácelová (2010) v gravitačním modelu ukazují, že obchod mezi ČR a cizími 

zeměmi pozitivně závisí na ekonomické síle a negativně na vzdálenosti, politickém riziku apod (tzv. 

odporu). Úvěrová podpora exportu slouží ke zmírnění tohoto efektu. Model dále ukazuje, že podpora 

exportních úvěrů je přibližně rozpočtově neutrální a má mírně pozitivní dopad na export. Ekonomický 

multiplikátor české podpory exportu byl odhadnut na 4,8, což je vyšší hodnota než hodnota zjištěná v 

obdobně zaměřených studiích v Německu. 

Návrh NERV z podzimu 2011 na podporu exportu prostřednictvím snížení úroků z exportních úvěrů, 

odepsaní ztrát z minulých let a zvýšení kapitálu může stejně jako podpora EGAP zvýšit schopnost 

českých exportních firem prosazovat se na nových trzích a z pohledu makroekonomické stability a 

mezinárodní konkurenceschopnosti se tak v současnosti jeví podpora exportu prostřednictvím ČEB a 

EGAP jako vhodné opatření. 

5.3 Emisní povolenky/ uhlíková daň 
 

Prodej emisních povolenek i uhlíková daň mají v principu podobný charakter, mají za cíl regulovat 

emisi skleníkových plynů. Zároveň mohou být podstatným zdrojem financí státního rozpočtu. 

Prostřednictvím tohoto druhu opatření dochází k tzv. internalizaci externalit, tedy k zakomponování 

negativních externalit do ceny produktu. V principu by měla ekologická daň kompenzovat náklady 

negativních externalit v plné výši (ne vyšší než náklady, ne nižší). Dle ekonomické teorie by pak trh 

měl najít optimální kombinaci znečištění a produkce, která je zdrojem znečištění. Náklady tohoto 

opatření nesou podniky a domácnosti prostřednictvím zdražení energie a tepla. Následující tabulka 

porovnává cenu elektrické energie (bez daní) ve vybraných státech. 
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Tabulka 19: Ceny elektrické energie (bez daní) 

stát/rok 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2
EU 27 0,1177 0,1247 0,1217 0,1204 0,1217 0,1244 0,1275 :
Česká republika 0,1060 0,1080 0,1102 0,1161 0,1108 0,1146 0,1232 0,1208
Německo 0,1299 0,1341 0,1401 0,1359 0,1381 0,1370 0,1406 0,1395
Polsko 0,0965 0,1005 0,0883 0,1010 0,1049 0,1082 0,1145 0,1052
Slovensko 0,1194 0,1283 0,1294 0,1311 0,1277 0,1376 0,1372 0,1395

stát/rok 2008S1 2008S2 2009S1 2009S2 2010S1 2010S2 2011S1 2011S2
EU 27 0,0875 0,0918 0,0955 0,0914 0,0923 0,0913 0,0936 :
Česká republika 0,1095 0,1108 0,1057 0,1110 0,1022 0,1070 0,1097 0,1071
Německo 0,0929 0,0951 0,0975 0,0958 0,0921 0,0914 0,0900 0,0899
Polsko 0,0814 0,0853 0,0857 0,0886 0,0929 0,0937 0,0963 0,0895
Slovensko 0,1197 0,1283 0,1416 0,1396 0,1161 0,1185 0,1233 0,1218

Ceny pro domácnosti odebírající 2 500-5 000 kWh za rok (v eurech za kWh)

Ceny pro průmyslové podniky odebírající 500-2 000 MWh za rok (v eurech za kWh)

 

Zdroj: Eurostat (2012) 

 

5.3.1 Emisní povolenky 
 

Hlavní nástroj na snižování emisí skleníkových plynů v EU je systém EU ETS, ten má 3 obchodovací 

období. Mezi lety 2005-2007 bylo v ČR bezplatně alokováno 97,6 mil. povolenek a mezi lety 2008-

2012 86,8 mil. povolenek. V třetím obchodovacím období mají přijít zásadní změny: jeden emisní 

strop pro celou EU, alokace podle benchmarků a nakupování povolenek v aukcích. Podle posledních 

informací je na rok 2013 pro ČR k dispozici cca 81,7 mil. emisních povolenek, v roce 2020 je to již jen 

77 mil. Naopak množství povolenek, které bude ČR prodávat v aukci, bude každoročně lineárně 

narůstat (18 mil. v roce 2013, 50 mil. v roce 2020). Ministerstvo životního prostředí předpokládá 

výnosy z prodeje povolenek ve 3 různých variantách, v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet cena 

povolenek. Návrh NERV z podzimu 2011 navíc uvažuje o tom, že by se povolenky vůbec nerozdávaly 

zadarmo. Následující tabulka ukazuje výnosy z prodeje povolenek podle současného plánu a také 
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pokud by se všechny povolenky prodávaly již od začátku roku 2013 v aukci, to vše ve 3 variantách 

ceny povolenky. Jestli budou emisní povolenky prodávány v centrální aukci pro celou EU nebo 

v rámci národních aukčních systémů ještě není rozhodnuto. Zároveň ještě není rozhodnuto, kolik 

povolenek se bude alokovat v rámci aukcí. Následující výpočet je pouze teoretický, na základě 

posledních informací MŽP. 

 

Tabulka 20: Výnosy z aukcí v období 2013-2020 (v mil. Kč) 

Optimistický scénář 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem
Povolenky v aukci 18,6 23,3 28,0 32,7 37,1 41,4 45,7 50,0 276,8 
Povolenky zdarma 64,0 58,4 52,9 47,4 42,2 37,2 32,2 27,2 361,5 
Povolenky celkem 82,6 81,7 80,9 80,1 79,3 78,6 77,9 77,2 638,3 
Cena povolenky (EUR) 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 
Směnný kurz (Kč/EUR) 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 
Výnosy z aukcí (1) 6 403,2 8 396,3 10 482,4 12 645,0 14 805,8 16 970,1 19 193,8 21 466,2 110 362,8 
Výnosy z aukcí (2) 28 486,3 29 419,6 30 257,1 31 002,0 31 657,8 32 227,4 32 713,8 33 119,9 248 883,9 
Realistický scénář 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem
Povolenky v aukci 18,6 23,3 28,0 32,7 37,1 41,4 45,7 50,0 276,8 
Povolenky zdarma 64,0 58,4 52,9 47,4 42,2 37,2 32,2 27,2 361,5 
Povolenky celkem 82,6 81,7 80,9 80,1 79,3 78,6 77,9 77,2 638,3 
Cena povolenky (EUR) 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 
Směnný kurz (Kč/EUR) 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 
Výnosy z aukcí (1) 4 268,8 5 772,4 7 399,4 9 132,5 10 909,5 12 727,6 14 623,9 16 587,5 81 421,6 
Výnosy z aukcí (2) 18 990,9 20 226,0 21 357,9 22 390,4 23 326,8 24 170,5 24 924,8 25 592,7 180 979,9 
Pesimistický scénář 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem
Povolenky v aukci 18,6 23,3 28,0 32,7 37,1 41,4 45,7 50,0 276,8 
Povolenky zdarma 64,0 58,4 52,9 47,4 42,2 37,2 32,2 27,2 361,5 
Povolenky celkem 82,6 81,7 80,9 80,1 79,3 78,6 77,9 77,2 638,3 
Cena povolenky (EUR) 7,3 7,9 8,4 8,9 9,4 9,9 10,5 11,0 
Směnný kurz (Kč/EUR) 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 
Výnosy z aukcí (1) 3 133,3 4 124,7 5 161,1 6 224,1 7 286,0 8 400,2 9 551,2 10 703,8 54 584,4 
Výnosy z aukcí (2) 13 939,3 14 452,4 14 897,2 15 259,9 15 579,0 15 952,6 16 279,0 16 514,8 122 874,0 

(1): Výnosy podle sočasného plánu; (2): Výnosy, pokud se všechny povolenky budou dražit  

Zdroj: EEIP na základě dat MŽP 

 

Z tabulky je vidět, že kumulovaný rozdíl ve výnosech z prodeje emisních povolenek za období 2013-

2020 v případě postupného navyšování prodeje prostřednictvím aukcí a prodeje v aukcích od začátku 

je odhadován na 70-130 mld. Kč. Tyto dodatečné náklady by byly neseny převážně energetickými 

firmami, teplárenskými firmami (včetně distribuce), podniky využívajícími teplo a elektrickou energii 
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a domácnostmi. Zvýšené náklady ponese samozřejmě také veřejná správa prostřednictvím vyšších 

nákladů na provoz budov. Většina skleníkových plynů pochází ze spalovacích procesů25

· stacionární spalování tuhých paliv,  

. 

Nejvýznamnějším plynem je oxid uhličitý (87 % celkových emisí skleníkových plynů). Spalovací 

procesy emitující oxid uhličitý tvoří přes 83 % celkových emisí (Bláha&Neužil&Pretel&Fott, 2000). 

Nejdůležitějšími zdroji oxidu uhličitého jsou: 

· stacionární spalování plynných paliv,  
· silniční doprava,  
· stacionární spalování kapalných paliv,  
· ostatní doprava.  

 

Emisní povolenky jsou forma daně, uložené přímo na emise. Je proto složité regulovat touto formou 

dopravu26

Vzhledem k tomu, že energetická náročnost české ekonomiky je poměrně vysoká ve srovnání se 

zbytkem EU, je zdražení energie pro české podniky konkurenční nevýhodou

. K internalizaci externalit u dopravy je vhodnější forma daně přes spotřební daň na paliva 

(např. uhlíková daň). Proto je emisními povolenkami nejvíce dotčena výroba energie a tepla. 

Vzhledem k dominantnímu postavení ČEZ na trhu s elektřinou a lokální monopolizaci výroby a 

distribuce tepla dohromady s neelastickou poptávkou domácností a podniků po energii a teplu, lze 

předpokládat, že většina nákladů uvedených v tabulce 22 bude nesena právě domácnostmi a 

podniky.  

27

                                                           

25 Další jsou fugitivní emise, emise z průmyslových procesů, emise z použitých rozpouštědel, emise ze 

zemědělské výroby, emise z odpadů atd. 

. Na druhé straně 

minimálně polovina prostředků vybraných z prodeje emisních povolenek musí být účelově vázána na 

26 I když například v Nizozemsku je speciální spotřební daň na automobily, jejíž sazba je odvozena od toho, kolik 

dané auto vypouští emisí. 
27 Především pokud vysoká energetická náročnost není dána strukturou ekonomiky, ale nízkou energetickou 

efektivitou. 
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opatření související s ochranou klimatu, což by mělo napomoci k tomu, aby se energetická náročnost 

České republiky snižovala.  

 

Tabulka 21: Energetická náročnost vybraných evropských zemí (v kg ropného ekvivalentu na 

1000 euro HDP) 

Stát/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ČR 672 666 671 659 613 587 553 527 515 532
Německo 169 165 167 166 163 159 151 151 150 150
Slovensko 825 795 755 708 682 623 533 518 497 509
Rakousko 147 146 153 152 153 148 141 139 137 143
EU 27 188 185 187 184 181 176 169 168 166 168  

Zdroj: Eurostat (2012) 

 

5.3.2 Uhlíková daň 
 

Hlavním cílem uhlíkové daně je zavedení daně na uhlí, topné oleje, pohonné hmoty a plyn v závislosti 

na tom, kolik uvolňují oxidu uhličitého při jejich využívání. Podobně jako u emisních povolenek, cílem 

uhlíkové daně je internalizovat externalitu (CO2) do ceny produktů. Tato daň by se měla týkat 

především znečišťovatelů, kteří nespadají do systému obchodování s emisními povolenkami. Do 

tohoto režimu nespadají především domácnosti- lokální topeniště a doprava a to zejména pro jejich 

velký počet a složitou kontrolu. Uhlíková daň proto namísto přímé vázanosti na emise se váže přímo 

na palivo, které je při využití zdrojem emisí. Jedná se proto de facto o spotřební daň, která má být 

nastavena tak, aby kompenzovala negativní externalitu. Tato negativní externalita je ovšem těžko 

kvantifikovatelná, proto se jedná o nastavení spíše politické. 

Princip internalizace externalit je ekonomicky správný koncept, ovšem jeho zavádění nelze brát 

izolovaně. Například jeho zavedení u benzinu a nafty je koncepčně velmi problematické, pokud tato 

ekologická daň nenahradí daň spotřební. Pro Českou republiku jako malou tranzitní zemi uprostřed 

Evropy není příliš výhodné mít dražší benzin a naftu než okolní země, což se momentálně také vlivem 
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vysoké spotřební daně děje. Pokud by k této dani přibyla ještě uhlíková daň, pak by se ceny na 

čerpacích stanicích staly ještě více nekonkurenceschopné než je tomu doposud. Rozšířilo by se pásmo 

(vzdálenost) od českých hranic, kdy se domácnostem vyplatí dojíždět za levnějším palivem do 

zahraničí (v dnešních cenách zhruba o 12 km při zdražení 1 litru benzinu či nafty o 1 Kč) a spotřeba 

pohonných hmot při pouhém tranzitu by klesala až téměř k nule. Proto je v ČR nerozumné 

v současnosti zavádět uhlíkovou daň na benzin či naftu, pokud zároveň s tím nedojde ke snížení 

spotřební daně. Ekologické daně by tak měly být nastaveny tak, aby docházelo k internalizaci 

externalit, nikoliv však více, zvláště pak pokud se jedná o strategické suroviny, na kterých závisí 

konkurenceschopnost domácích podniků. Následující graf zobrazuje ekologické daně jako % z 

celkového zdanění ve vybraných členských zemích EU v roce 2007. Česká republika měla v roce 2007 

v rámci EU průměrné relativní ekologické zdanění, tyto daně se však postupně zvyšují a záleží na 

konkrétní komoditě, jaká je celková zátěž. Těžiště ekologické daňové zátěže je především 

v energetice a v palivech v dopravě. 

 

Graf 21: Ekologické daně jako % z celkového zdanění v roce 2007 

0

1

2

3

4

5

6

7

ČR Dánsko Estonsko Slovensko Německo Rakousko Polsko

%

 

Zdroj: Zimmermannová&Korba, 2010 na základě European Commission- Taxation and Custom Union, 

2009 
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Zvýšení ekologické daně u uhlí samozřejmě také dopadne především na chudší domácnosti, které 

využívají uhlí k prozatím relativně levné formě vytápění. Především u starých spalovacích kotlů je 

však tento způsob vytápění neekologický nejen z pohledu uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, ale 

především z pohledu emisí polétavého prachu, který je lokálně o mnoho větším problémem (např. 

v Moravskoslezském kraji je kvalita ovzduší jednou ze zásadních překážek na cestě stát se 

konkurenceschopným regionem). Následující graf ukazuje znečištění ovzduší polétavým prachem 

podle zdrojů emisí. REZZO 1: stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 

MW, REZZO 2: stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, REZZO 3: 

stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW (Jedná se především o 

lokální topeniště- včetně kotelen provozovaných organizacemi do tepelného výkonu 0,2 MW, ale 

také emise z chovů hospodářských zvířat a emise ze stavebních činností), REZZO 4: mobilní zdroje 

Graf 22: Emise TZL v ČR podle zdrojů v roce 2009 (t/rok) 
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav 

(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html) 

 

Cílem uhlíkové daně je, aby se neekologická paliva dostala na stejnou cenovou úroveň jako 

nejefektivnější ekologická paliva. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emisnibilance_CZ.html�


   

88 

 

Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců  

se zájmy zaměstnavatelů 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu České republiky. 

 

Pozitivní dopady uhlíkové daně jsou: úspory energie a snížení emisí oxidu uhličitého, rentabilita 

obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření, rozvoj jaderné energetiky a výnosy státního 

rozpočtu. 

Negativní dopady jsou naopak v: dražší elektřině, nižší konkurenceschopnosti domácích podniků (při 

nedostatečném tlaku na energetickou efektivnost) a v dražší dopravě. 

„Z hlediska dopadů zdanění CO2 jsou zajímavé ex post analýzy, provedené v zemích se zavedenými 

uhlíkovými daněmi. Výzkum provedený Baranzinim (Baranzini et al., 1998) či Vehmasem (Vehmas et 

al., 1999) dává konkrétnější výsledky reálného dopadu uhlíkových daní, které jsou založeny na 

informacích poskytnutých národními autoritami. Dle výše zmíněných studií došlo v Dánsku, Švédsku a 

Finsku v důsledku zdanění uhlíku či zavedení mixu ekonomických nástrojů obsahujícího uhlíkovou daň 

ke snížení emisí CO2. Současně došlo k přesunu z energetiky založené na uhlí k environmentálně 

šetrnější energetice. U uhlíkových daní zavedených v severských zemích byla rovněž zkoumána jejich 

regresivita. Ekonomové (Wier et al., 2005) provedli ex post analýzu uhlíkové daně v Dánsku a 

dokazují, že uhlíkové daně uložené na domácnosti a průmysl mají tendenci být regresivní a vzhledem 

k tomu mají nepříznivé distribuční efekty. Ze studie rovněž vyplývá, že uhlíkové daně jsou více 

regresivní než průměrné dánské daňové zatížení (včetně DPH) a přímé uhlíkové daně jsou více 

regresivní než nepřímé uhlíkové daně.“ (Zimmermannová&Korba, 2010) Podle návrhu zvýšení daně 

z topných olejů a uhlí MFČR z roku 2011 by veřejné rozpočty získaly přibližně 5 mld. Kč. Tyto 

náklady by nesly především domácnosti a podniky, které dnes používají uhlí a topné oleje.  

5.4 Daň z příjmu fyzických osob 

V této části detailněji rozebíráme dopady možných změn v DPFO. Konkrétně uvažujeme zavedení tzv. 

solidární daně pro bohaté a plošné zvýšení sazby DPFO. Z tabulky 16 lze vysledovat, že u opatření na 

straně příjmů státního rozpočtu má zdanění práce největší fiskální multiplikátor. Z tohoto pohledu by 

tedy bylo vhodné přesouvat relativní daňovou zátěž z práce na spotřebu. To samé platí z pohledu 

mezinárodní konkurenceschopnosti. Aby byly domácí podniky konkurenceschopné, neměl by růst 

nákladů práce převyšovat růst produktivity. Pokud se má ČR stát konkurenceschopnou ekonomikou, 

která není založena jen na levné pracovní síle, je zapotřebí přilákat, respektive udržet kvalifikovanou 
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(dobře placenou) pracovní sílu a vhodně ji využít. Jelikož si lidé vybírají práci více na základě čistého 

příjmu než hrubého, vysoké zdanění práce tak kvalifikovanou pracovní sílu odrazuje nebo vytváří tlak 

na vyšší náklady práce, a tudíž nižší cenovou konkurenceschopnost. Z makroekonomického pohledu 

nabídku práce určuje čistý příjem a poptávku náklady práce (hrubá mzda plus sociální a zdravotní 

pojištění, které odvádí zaměstnavatel)28

 

. Proto je důležité celkové daňové zatížení (včetně 

zdravotního a sociálního pojištění), které odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel- to nám určuje 

efektivní daňová sazba práce. Pro motivaci pracovat více a neustále se vzdělávat je také důležitá 

mezní daň z práce. Následující graf ukazuje, jaká je efektivní i mezní daň z práce v ČR od 1. 1. 2012.  

Graf 23: Efektivní a mezní daň z práce (pro hrubé příjmy měsíčně- bez uplatnění slev na dítě a 

dalších slev- pouze základní paušální sleva) 
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Zdroj: vlastní výpočet EEIP 

                                                           

28 Při současné téměř 100% míře přerozdělení v důchodovém systému platí toto zjednodušení. 
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Graf ukazuje, že největší efektivní daň z práce odvádí zaměstnanci s hrubými příjmy mezi 30 000 a 

140 000 Kč měsíčně. Bohatí s příjmy 2 mil. Kč měsíčně již odvádí jen přibližně 17,4 % z nákladů práce. 

Mezní daň má pouze 2 zlomy, které odpovídají dosažení stropu sociálního (100 548 Kč/měsíc) 

respektive zdravotního pojištění (150 822 Kč/měsíc). I přesto, že by bylo vhodné daně z práce spíše 

snižovat, krize veřejných financí tlačí na vládu, aby uvažovala o zvýšení DPFO. Pokud by byla zvýšena 

sazba DPFO z 15 % na 16 %, odhadujeme přínos pro státní rozpočet ve výši 6 mld. Kč a 9 mld. Kč pro 

veřejné rozpočty celkem. (Tento odhad vychází ze státního závěrečného účtu MFČR za rok 2010 a 

pokladního plnění státního rozpočtu za rok 2011)29. Zavedení solidární daně pro bohaté by dle 

našeho odhadu zvýšilo příjmy státního rozpočtu o cca 1,8 mld. Kč (v případě 30% sazby pro lidi 

s příjmy nad 100 000 Kč měsíčně) respektive 1,2 mld. Kč (při 25% sazbě)30

Graf 24: Vliv zavedení solidární daně na efektivní daň z práce 

. Jak by se změnila efektivní 

daňová sazba, ukazuje tento graf: 
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Zdroj: vlastní výpočet EEIP 

                                                           

29 1 procentní bod DPFO odpovídá výběru přibližně 9 mld. Kč, z čehož 6 mld. Kč je alokováno do SR. 
30 Na základě expertního odhadu Petra Janského (IDEA při CERGE-EI) 
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Jak je z grafu vidět, při zachování současných stropů na odvody zdravotního a sociálního pojištění, 

největší daňová zátěž dopadá stále na zaměstnance s příjmy okolo 100 000 Kč měsíčně, tedy i při 

zavedení solidární daně. Od příjmů nad 100 000 Kč má zdanění práce stále degresivní charakter. 

5.5 Zrušení zaměstnaneckého paušálu 

Zrušení zaměstnaneckého paušálu dopadne především na nízkopříjmové zaměstnance. Nyní činí 

sleva na dani paušálně 2070 Kč měsíčně. Pokud by byl paušál zrušen, přijdou všichni zaměstnanci o 

stejnou částku- 24 840 Kč ročně. Pro lidi s minimální mzdou však bude propad příjmu relativně 

výrazně horší. Zatímco mezní zdanění práce by zůstalo stejné, efektivní zdanění by se výrazně zvýšilo- 

nejvíce u lidí s minimální mzdou. 

Graf 25: Efektivní zdanění práce (při zachování a při zrušení daňového paušálu) 
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Zdroj: vlastní výpočet EEIP 

Toto opatření by výrazně zvýšilo (více než zdvojnásobilo) výběr z DPFO. Pokud by byl paušál snížen 

na 3 000 Kč ročně, znamenalo by to zvýšení výběru z DPFO o cca. 87 mld. Kč, pokud by byl paušál 

zrušen úplně, znamenalo by to přínos pro veřejné rozpočty ve výši 105 mld. Kč. Toto opatření by 
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výrazně zdražilo práci a pravděpodobně zvýšilo nezaměstnanost a daňové úniky. Proto by byl 

výsledný efekt pro veřejné rozpočty pravděpodobně nižší než zmíněná čísla. 

5.6 Zrušení daňového bonusu 

Jeden z návrhů Protikrizového balíčku NERV, 2012 je zrušení daňového bonusu ve formě stravenek. 

Hlavní argumentací pro toto opatření je rušení daňových výjimek, které značně komplikují český 

daňový systém. Zrušení tohoto bonusu by mírně snížilo administrativu a byly by ušetřeny prostředky, 

které jdou dnes firmám vydávající stravenky. Negativním dopadem zrušení stravenek však bude 

menší ochota zaměstnanců investovat do kvalitního stravování. Postiženy budou samozřejmě i 

restaurace přes sníženou poptávku, především v době obědů. 

Odhad MFČR je, že veřejné finance by ušetřily 5 mld. Kč (odhad z roku 2011), pokud by došlo ke 

zrušení stravenek. Dnes zaměstnavatelé přispívají na stravování zaměstnanců průměrně 9 000 Kč 

ročně, což si ovšem mohou odečíst z daňového základu. Daňový bonus nyní využívá přibližně 3 mil. 

zaměstnanců (ČSÚ 2011). Na stravování zaměstnanců tedy de facto dnes přispívá stát 5 mld. Kč a 

zaměstnavatelé 22 mld. Kč. Vládou navrhovaný daňový paušál, týkající se 4 mil. zaměstnanců, by 

znamenal roční slevu na DPFO ve výši 3 000 Kč, což by stálo veřejné finance 12 mld. Kč. Zaměstnanci, 

kteří dnes dostávají stravenky, by dostali v průměru o 6 000 Kč ročně nižší příspěvek na stravování. Je 

však pravděpodobné, že pokles tohoto benefitu by byl kompenzován vyšší měsíční mzdou (celkové 

navýšení mezd- objem hrubých mezd by se zvýšil o 0- 16,5 mld. Kč- v průměru až o 5 500 Kč ročně na 

zaměstnance, což by samozřejmě znamenalo také vyšší výběr na DPFO a zdravotním a sociálním 

pojištění- o 0 až 8,8 mld. Kč). Zaměstnanci, kteří dnes daňový bonus nevyužívají, by si polepšili 

(minimálně o 3 000 Kč ročně). 

5.7 Daň z příjmu právnických osob 

Jedno z navrhovaných prorůstových opatření Národní ekonomickou radou vlády v roce 2009 bylo 

snížení daně z právnických osob (DPPO) z 20 % na 19 %. Tento krok byl také v roce 2009 uskutečněn, 

jeho dopady však zatím nebyly dostatečně analyzovány. Odhadovaný dopad na státní rozpočet v té 
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době činil minus 6 mld. Kč31

Celkový dopad změny sazby lze ale velmi těžko predikovat v dynamickém pohledu. Výběr z DPPO se 

odvíjí od zisků firem a ten je silně korelován s ekonomickou výkonností země, přičemž expozice vůči 

ekonomickému růstu je větší než 100 % (neboli tržní beta výběru DPPO je větší než 1). V období 

silných ekonomických turbulencí je tak předpoklad výběru této daně velmi nejistý. 

, což v metrice příjmů státního rozpočtu 127 mld. Kč z DPPO při 20% 

sazbě v roce 2008 byl celkem racionální předpoklad- samozřejmě, že dopad na veřejné rozpočty by 

měl být vyšší, protože celkový příjem veřejných rozpočtů, pocházející z výběru DPPO, činil v roce 2008 

přibližně 182,5 mld. Kč (což znamená při snížení sazby o 1 procentní bod výpadek 9 mld. Kč, pokud 

dopad počítáme staticky). V souvislosti s ekonomickou krizí však došlo k výraznému poklesu zisků 

českých firem a proto došlo k propadu příjmů veřejných financí z DPPO na 120 mld. Kč. V roce 2010 

výběr o trochu vzrostl na 124 mld. Kč. V krátkém období lze předpokládat, že výpadek způsobený 

poklesem sazby DPPO představuje pro veřejné rozpočty ztrátu přibližně 6 mld. Kč ročně. Podle Zprávy 

pokladního plnění MFČR za rok 2011 je předpokládán za rok 2011 podobný výběr jako v roce 2010- 

83,3 mld. Kč pro státní rozpočet a cca. 120 mld. Kč pro veřejné rozpočty celkem.  

Hlavním důvodem snížení sazby DPPO je však její prorůstový charakter. Pokud je tento efekt úspěšný, 

může dojít k výraznému nárůstu výběru daní (všech- ne jen z DPPO), který kompenzuje prvotní 

fiskální výpadek. Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho, Shleifer (2008) prezentují na datech z 85 zemí 

z roku 2004 vliv efektivní korporátní daně na agregátní investice, přímé zahraniční investice (PZI) a 

podnikatelskou aktivitu. Zjistili, že například zvýšení efektivní daně o 10 procentních bodů sníží 

poměr agregátních investic a HDP o 2 procentní body. Korporátní daně jsou také negativně 

korelovány s podnikatelskou aktivitou, PZI a ekonomickým růstem a pozitivně korelovány s velikostí 

šedé ekonomiky. 

Zdůvodnění, proč by snížení DPPO mělo zvýšit hrubý domácí produkt, jde přes následující kanály: 

· Větší investice firem z „ušetřených“ peněz na DPPO 

                                                           

31 Odhad tehdejší vlády 
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· Přilákání, respektive udržení domácích i zahraničních investorů (Zde hraje roli spousta 

faktorů, DPPO je jen jedním z nich. Tento efekt je však dlouhodobější- lze těžko 

předpokládat, že ČR sníží sazbu DPPO na 5 % a stane se daňovým rájem. Při snížení sazby o 1 

% se rozhodují pouze mezní investoři, pro které je drobná změna v DPPO rozhodujícím (byť 

nepatrným) faktorem, proč umístit výrobu do ČR, nežli do jiné ekonomicky stejně výhodné 

země. Jde o strategické rozhodnutí, které má reálný dopad v řádu let a jedná se jen o 

omezený počet investorů.) 

· Snížení daňových úniků a vyvádění zisků do zahraničí- při nižších sazbách se tento postup 

vyplatí méně subjektům 

V krátkém období odhadujeme za současné ekonomické situace výpadek z DPPO vlivem snížení sazby 

z 20 % na 19 % na 6 mld. Kč pro veřejné finance a 4 mld. Kč pro státní rozpočet32

5.8 Podpora částečných úvazků, mzdová dotace na kratší pracovní poměry 

. V dlouhém 

horizontu má však snížení sazby prorůstový charakter, který celkový výpadek příjmů snižuje.  

Hlavním účelem podpory částečných úvazků je zvýšení flexibility pracovního trhu. Větší pružnost 

pracovního trhu může být dosažena uvolněním regulace v zákoníku práce nebo v období krize přímá 

podpora kratších pracovních poměrů. Zvýšení flexibility pracovního trhu by mělo především snížit 

nezaměstnanost. Možnost zkrátit pracovní úvazky může být především v období ekonomické krize 

alternativou k propouštění zaměstnanců. Poptávka po práci je korelována s objemem prodeje, který 

v ekonomické krizi vlivem snížené agregátní poptávky klesá. Firmy jsou tudíž nuceny snižovat náklady 

i na straně mzdových nákladů, které mohou být sníženy propouštěním nebo snižováním mezd. Pokud 

je firmám umožněno zkracovat pracovní úvazky podle objemu práce, která je potřeba, nemusí 

propouštět zaměstnance (respektive může propustit méně zaměstnanců). V EU je distribuční funkce 

pracovních úvazků značně odlišná. Například v Maďarsku pracuje více jak 80 % lidí 40 hodin týdně, 

zatímco ve Velké Británii je běžné pracovat výrazně více i méně než 40 hodin týdně. Následující grafy 

                                                           

32 Vypočteno jako 1/20 z odhadovaného výběru DPPO a 1/20 z odhadované alokace do státního rozpočtu. 
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ukazují rozdělení úvazků v Maďarsku a UK a porovnávají státy EU v podobnosti pracovních úvazků 

(růžová barva představuje ženy, modrá muže). 

 

 

Graf 26: Rozdělení pracovních úvazků 

 

Zdroj: EC, 2009    
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Graf 27: Index rozdílnosti pracovních úvazků 
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Zdroj: EC. 2009 

 

Možnost zkracovat pracovní úvazky je podle současných zákonů ČR značně omezena. Je zde pouze 

možnost využít institutu tzv. konta pracovní doby. Konto pracovní doby je dle českého zákoníku práce 

způsobem nerovnoměrného rozvržení pracovní doby zaměstnanců po dobu tzv. vyrovnávacích 

období. Jedno vyrovnávací období muže trvat maximálně 26 týdnu, resp. 52 (v případě zavedení 

konta pracovní doby prostřednictvím kolektivní smlouvy), tzv. vyrovnávací období. V průběhu 

vyrovnávacího období zaměstnavatel zaměstnanci nepřiděluje práci v režimu týdenní pracovní doby, 

ale podle svých potřeb daných např. sezónními trendy v odbytu jeho produkce atp. Při uplatnění 

konta pracovní doby je zaměstnavatel povinen vést pro každého zaměstnance účet pracovní doby a 

účet mzdy. Na těchto účtech se evidují pro každého zaměstnance v rámci konta pracovní doby 

stanovená a skutečně odpracovaná pracovní doba a stálá mzda zaměstnance (tj. sjednaná měsíční 

mzda zaměstnance ne nižší než 80% průměrného výdělku zaměstnance) a mzda skutečně dosažená. 

Omezení je zde především v minimální částce 80 % průměrného výdělku. V období ekonomické krize 

si však trh často vyžaduje razantnější úsporu na mzdách než 20 %.  
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Pro veřejné finance je pochopitelně výhodnější pokud firma zvolí snižování nákladů ve formě 

zkracování úvazků než ve formě propouštění, protože stát nemusí vyplácet podporu 

v nezaměstnanosti. Tyto „ušetřené“ peníze lze využít právě na podporu pracovního trhu. Nabízí se 

například protikrizové opatření ze Slovinska (2009)- Mzdové dotace na kratší pracovní poměry. 

Využití kratších pracovních úvazků v krizi má kromě úspory veřejných prostředků také pozitivní dopad 

na podniky, protože se nemusí zbavovat a později opět nabírat zaměstnance, které by za normálních 

okolností nepropouštěly, ale musely kvůli tlaku na minimalizaci nákladů. Toto opatření by bylo 

aplikováno pouze v období krize, a pokud by bylo nastaveno tak, že by se vynaložily prostředky 

v takové výši, kolik by bylo ušetřeno na snížení nezaměstnanosti, jednalo by se o fiskálně neutrální 

opatření. Náklady by se pohybovaly přibližně ve výši 1,7 mld. Kč na 1 % nezaměstnanosti (tzn. 

pokud dotace na kratší pracovní poměry sníží nezaměstnanost o 1 procentní bod, pak se z pohledu 

veřejných financí vyplatí investovat prostředky do 1,7 mld. Kč).  

5.9 Silniční daň 

Dalším ze způsobů, jak získat prostředky do státního rozpočtu je zvýšení silniční daně. V roce 2010 

bylo vybráno na silniční dani 4,7 mld. Kč a na dálničních poplatcích 3,1 mld. Kč33

· Dražší dovoz a vývoz po silnici 

. Pokladní plnění 

státního rozpočtu za první tři čtvrtletí roku 2011 nasvědčují, že podobný výběr byl i za rok 2011. 

Protikrizový balíček NERV 2012 uvažuje o zkrácení lhůty pro uplatnění snížené sazby při první 

registraci. NERV odhaduje, že toto opatření přinese veřejným financím přibližně 1 mld. Kč ročně. 

Silniční daň představuje jeden zdroj financování veřejného statku- silniční dopravy. Zvýšení sazby 

(nebo zkrácení lhůty pro sníženou sazbu) má samozřejmě i několik negativních dopadů, mezi které 

patří:  

· Vyšší cena dovážených výrobků 

Mezi pozitivní dopady naopak patří: 

                                                           

33 Informace na základě Státního závěrečného účtu MFČR pro rok 2010 
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· Přínos pro veřejné rozpočty 

· Přesměrování části dopravy mimo silnice 

· Internalizace nákladů výstavby silnic 

· Internalizace externalit (daň pozitivně diskriminuje ekologicky šetrnější vozidla) 

5.10 Zdanění bank 

V souvislosti s finanční krizí se často hovoří o zavedení určité formy zdanění bank. Nejčastěji bývá 

zmiňována tzv. daň z finančních aktivit, daň z finančních transakcí (FTT), nebo bankovní daň. Poslední 

dvě zmíněné jsou navrhovány v Protikrizovém balíčku NERV, 2012. NERV odhaduje, že dopad na 

veřejné rozpočty po zavedení těchto daní by byl 5-8 mld. Kč. Daň z finančních transakcí by v českém 

prostředí pravděpodobně znamenala, že většina nákladů se promítne přímo do zvýšené ceny finanční 

transakce, což bude znamenat především zdražení bankovních poplatků a pokles objemu finančních 

transakcí. V České republice bylo uvažováno o zavedení FTT 0,1 % u akcií a dluhopisů a 0,01 % u 

derivátů. Následující tabulka ukazuje, jaká by byla zaplacena daň z finančních transakcí v roce 2011 

z obchodů realizovaných na Pražské burze při těchto sazbách.  

Tabulka 22: Zdanění finančních transakcí (v mil. Kč) 

Instrument Objem obchodů Daňová sazba Daň
Dluhopisy celkem 628 022 0,10% 628,0

Státní 605 865 0,10% 605,9

Komunální 551 0,10% 0,6

Podnikové 3 817 0,10% 3,8

Bankovní 9 269 0,10% 9,3

Zástavní l isty 8 520 0,10% 8,5

Akcie 370 986 0,10% 371,0

Futurity (index) 148 0,01% 0,0

Futurity (akcie) 46 0,01% 0,0

Investiční certifikáty 
(nepákové) 403 440 0,01% 40,3
Investiční certifikáty 
(pákové) 682 499 0,01% 68,2

Daň celkem 1735,6  

Zdroj: EEIP na základě dat z Pražské burzy 
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Z tabulky vidíme, že jen z obchodování na pražské burze by veřejné finance získaly více než 1,7 mld. 

Kč. Otázkou je, o kolik by aplikace této daně snížila objem finančních transakcí. 

Pokus zavézt bankovní daň v České republice byl inspirován Švédskem, kde bankovní daň již existuje. 

Daňový základ se vypočítává jako daň z celkových pasiv bez vlastního kapitálu. Sazba je zde nastavena 

na 0,036 %, ale v souvislosti s krizí byla tato sazba pro rok 2009 a 2010 o polovinu snížena. 

K 31.12.2010 činila pasiva bankovního sektoru v České republice 4 194 575 mil. Kč, přičemž vlastní 

kapitál činil 342 941 mil. Kč. Pokud by byla v ČR aplikována bankovní daň jako ve Švédsku, musel by 

český bankovní sektor za rok 2010 odvézt 1,4 mld. Kč na této dani. 

 

5.11 Snižování zastupitelských úřadů 

Snižování zastupitelských úřadů na úroveň Rakouska a Slovenska podle odhadů NERV ušetří 

veřejným rozpočtům 300 mil. Kč. Pokud by toto opatření znamenalo pouhou racionalizaci výdajů na 

úroveň významnosti České republiky a byly zrušeny pouze nepotřebné zastupitelské úřady, které by 

byly identifikovány na základě hlubší analýzy, pak by se zřejmě jednalo opravdu o úsporu nákladů. Na 

druhou stranu snižování zastupitelských úřadů je nevhodné především z pohledu exportní strategie, 

jejíž důležitost a vysoký fiskální multiplikátor byla popsána již v kapitole 5.2. Je zde silná vazba také na 

strategii konkurenceschopnosti, kde při snaze posunout českou ekonomiku do vyšších hodnotových 

řetězců je zapotřebí zajistit poptávku po českém zboží na nových trzích. K tomu mohou napomáhat 

právě zastupitelské úřady (ve spolupráci s agenturou CzechTrade), které by kromě svých běžných 

funkcí měly poskytovat informace pro business o exportních příležitostech v dané zemi a také 

organizovat setkání a propagovat české firmy v zahraničí. Do této proexportní funkce zastupitelských 

úřadů by naopak mělo být alokováno více prostředků a jejich funkčnost by se měla výrazně 

zefektivnit. Existence zastupitelských úřadů, odpovídající velikosti a významu ČR by měla být 

odvozena především v závislosti na poptávce po obchodních příležitostech. Pokud je tedy snižování 

zastupitelských úřadů promyšlenou racionalizací výdajů na nepotřebné úřady, tak se jedná o 

racionální konsolidační opatření. Pokud je však snižování zastupitelských úřadů pouhou snahou o 

škrtání výdajů, pak se tento krok může ČR vymstít- rezignace na proexportní politiku a hledání nových 
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trhů může v konečném důsledku poškodit český export natolik, že výsledný efekt pro veřejné finance 

může být záporný. 

Z hlediska teritoriálního uspořádání vykazuje ČR vysokou koncentraci exportu na trhy EU. Do států 

s vyspělou tržní ekonomikou směřuje přibližně 90% českého exportu. K českému největšímu 

obchodnímu partnerovi, tedy Německu, směřuje například 32 % českého exportu. Následující tabulka 

ukazuje, že závislost českého exportu na vyspělých zemích za poslední rok ještě vzrostla, což při 

současné krizi veřejných financí zemí a s ní spojenými nejistými ekonomickými vyhlídkami vyspělého 

světa představuje nemalé riziko. 

Tabulka 23: Přehled exportu ČR 1-9/2011 

 

Zdroj: ICC ČR na základě dat MPO a ČSÚ 
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Studie Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech (MZV ČR & ICC ČR, 

2011) ukazuje, že by se mělo české zastoupení v některých strategických regionech spíše rozšířit- jde 

především o Afriku a Jižní Ameriku. Studie mimo jiné porovnává síť zastupitelských úřadů sousedních 

států se sítí v ČR a shrnuje, že například v Africe: „Maďarsko a Slovensko disponují v Africe nejméně 

hustou sítí zastupitelských úřadů, na druhé straně obě země disponují hustší sítí honorárních 

konzulátů než ČR. Rakousko se nachází přibližně na úrovni ZÚ ČR, pro prosazování zájmu rakouských 

firem ovšem zjevně využívá hustou síť honorárních konzulátů podobně jako Belgie (a to zejména 

v zemích bez řádného ZÚ), což by mohlo být vhodnou inspirací pro praxi ČR, kdy z důvodu 

omezeného rozpočtu nelze dále rozšiřovat zahraniční síť ale více se orientovat na alternativní 

způsoby podpory ekonomické diplomacie.“ (MZV ČR & ICC ČR, 2011). Celkově se jeví, při současné 

míře exportu, zastoupení ČR v Africe jako adekvátní, avšak s absencí výhledu do budoucna, protože v 

Africe, stejně tak jako Jižní Americe je očekáván v následujících letech významný hospodářský růst. 

5.12 Revize investičních projektů- audity 

Miroslav Zámečník v rámci Protikrizového balíčku NERV, 2012 navrhuje revizi investičních projektů 

podle přínosu a případné zrušení, i za cenu již utopených nákladů, v případě, že cost- benefit analýza 

ukáže, že projekt je nevýhodný. Navrhuje, aby byly nastaveny srovnatelné (benchmarkové) diskontní 

sazby pro kalkulaci čisté současné hodnoty (NPV), reflektující rostoucí bezrizikovou sazbu. Tento 

návrh má za cíl racionalizovat investiční výdaje státu na úroveň, kterou si stát v období krize 

veřejných financí může dovolit. Negativní dopad těchto auditů bude pouze na firmy, které realizují 

projekt na zakázku státu a jejichž projekt je neefektivní. V případě PPP projektu se může jednat o 

projekt, který je nevýhodně nastavený pro stát. Revize investičních projektů však může dospět ke 

zrušení projektů, kde jsou již utopené náklady. V takovém případě je zapotřebí od těchto nákladů 

odhlédnout a posuzovat pouze NPV na základě očekávaných přínosů a nákladů (bez již 

investovaných). Čistá současná hodnota projektu by měla být počítána následujícím způsobem: 

, kde CF vyjadřuje cash flow, neboli budoucí očekávané příjmy/benefity 

z investice, C vyjadřuje náklady vydané v čase a r diskontní sazbu. 
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Pokud se jedná například o stavbu dopravní komunikace, tak se při výpočtu neposuzují již 

investované náklady (např. projektové řízení apod.- pokud již proběhlo). Náklady na stavbu jsou 

diskontovány na základě sazby, která by měla odpovídat alternativnímu zhodnocení prostředků, při 

realizaci stavby (odpovídající rizikovému profilu tohoto projektu). Zrovna tak jsou diskontovány i 

benefity. Mezi benefity patří například: výběr mýtného, nákupy řidičů, projíždějících Českou 

republikou (očištěné o náklady na výrobu a o předpokládané nákupy, které by byly pořízeny i bez 

realizované stavby), ekonomické benefity ze zpružnění pracovního trhu (lepší dojezdnost), 

ekonomické benefity z levnějšího či rychlejšího transportu zboží atd. 

5.13 Efektivnější dotační tituly 

Když už stát využívá institutu dotací v rámci svých veřejných politik a veřejných výdajů, měly by tyto 

dotace mít jasný cíl a ten plnit co nejvíce efektivně. Proto ať jsou tyto cíle jakékoliv, efektivnější 

dotační tituly by měly být jednou z priorit každé vlády a o to více pokud se nacházíme v krizi 

veřejných financí.  

Hodnocení nákladů a přínosů (tzv. cost benefit analysis, CBA) i obecné hodnocení dopadů regulace 

jsou ty správné přístupy v rámci širší agendy hospodářské politiky založené na empirických 

výsledcích, které by měla vláda podporovat pro dosažení efektivnějších dotačních titulů. Hodnocení 

dopadů regulace (tzv. regulatory impact assessment, RIA) je pak konkrétní nástroj pro dosažení 

efektivnějších dotačních titulů, který by se v budoucnu mohl stát ještě více užitečný. Již nyní je 

součástí českého legislativního procesu a nedávno ustanovená komise Legislativní rady vlády pro RIA 

s sebou přináší velký potenciál dalšího zlepšení fungování v RIA v české legislativní praxi. 

5.14 Zvýšení garancí úvěrů MSP 

Jedno z dalších možných opatření v rámci vládní reakce na krizi veřejných financí by mohlo být 

zvýšení garancí úvěrů MSP. Jedna z hlavních možností zvýšení garancí těchto úvěrů je skrz 

Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB), která v roce 2010 poskytla celkem 1 224 záruk 

za bankovní úvěry klientům v objemu přesahujícím 6,6 mld. Kč (celkem byly těmito zárukami 

podpořeny úvěry v celkovém objemu 10,1 mld. Kč). Ačkoliv se na první pohled může zdát tento 
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objem relativně nízký, ČMZRB představuje významný zdroj bankovních záruk pro MSP v České 

republice.  

 

5.15 Daňové úlevy pro inovativní firmy 

Hlavním cílem daňových úlev pro inovativní firmy je, aby firmy více investovaly do vědy, výzkumu a 

inovací. Dnes jsou již investice do inovací zvýhodněny. V ČR je tato podpora vyjádřena možností 

uplatnit odečet odečitatelných položek na výzkum a vývoj od základu daně podle §34 odst. 4–8 

zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Tento zákon umožňuje odečíst od základu daně z příjmů až 

100 % nákladů vynaložených v souvislosti s realizací určitých výzkumných, vývojových a inovačních 

projektů. Ze základu daně tak lze ještě znovu odečíst náklady související s výzkumem a vývojem. Za 

výdaje (náklady) vynaložené na realizaci projektů lze pro účely §34 odst. 4 zákona považovat osobní 

výdaje (mzdy, odměny atd.), odpisy hmotného movitého a nemovitého majetku (s výjimkou 

nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených od jiných osob), další provozní výdaje, výdaje na 

certifikaci výsledků a cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnanců v oblasti VaV. 

Odpočet od základu daně nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky VaV, lze ho však uplatnit na 

výdaje na spotřebované nákupy vynaložené v přímé souvislosti s řešením projektu. 

Daňová podpora inovací je spolu s přímou podporou prostřednictvím grantů hlavním nástrojem pro 

zvýšení investic do VaV. Daňové úlevy jsou tržně orientované ve smyslu, že veřejný sektor nechá 

rozhodnutí kam investovat na trhu a nevybírá předem vítěze. Granty naproti tomu zahrnují tento 

element vybírání vítězů (což může být chápáno jako prvek centrálního plánování). Na druhé straně 

podpora formou grantů umožňuje přímou podporu strategických oblastí. Na rozdíl od grantů však 

daňové úlevy umožňují větší předvídatelnost ve financování, což je důležitý prvek pro uskutečnění 

rizikových investic. Také z tohoto důvodu jsou daňové úlevy lepší cestou, jak podpořit celkové výdaje 

do vědy, výzkumu a inovací. 
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Daňové úlevy pro inovativní firmy jsou opodstatnitelné především z těchto důvodů: selhání trhu ve 

financování early-stage projektů34

V současnosti mohou podnikatelé snížit daňový základ o investici do majetku (spojené s VaV) ze sta 

procent, částku vynaloženou na platy výzkumníků z 200 procent. Ministr Kalousek uvažuje o tom, že 

by bylo možné i pořízení hmotného majetku započítat z 200 procent. Možností je také zvýšit odpočet 

z daňového základu na 220- 240 %. 

, podpora ekonomického růstu, tvorba kvalitních pracovních míst a 

benefity spojené se zlepšováním veřejného zdraví (u investic do VVaI v oblasti zdravotnictví) 

Dle OECD v roce 2007 existovaly daňové úlevy pro inovativní firmy v 20 členských zemích, 

v porovnání s pouhými 12 v roce 1995. Ve vyspělém světě je tak vidět zřejmý trend v rostoucí 

podpoře vědy, výzkumu a inovací. 

Podpora inovací je v České republice potřeba, pokud se má stát ekonomikou založenou na inovacích 

a posouvat svou výrobu výše v rámci hodnotového řetězce, což je hlavní cíl Strategie 

konkurenceschopnosti ČR. Pozitivní dopad tohoto opatření pocítí v první fázi především inovativní 

firmy, podnikatelé a spin-offy. Mělo by docházet také k větší komercionalizaci výzkumu, který dnes 

probíhá na univerzitách a Akademii věd. Bude docházet k větší motivaci univerzit a podniků 

spolupracovat na výzkumu- firmy budou motivovány nižšími daněmi a univerzity dalším zdrojem 

financování (v budoucnu pak může docházet ke snižování dotací pro výzkumné a vzdělávací 

instituce). Pokud se podaří českou ekonomiku transformovat na ekonomiku založenou na inovacích, 

bude mít toto opatření také pozitivní dopad na udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost. 

                                                           

34 Spillover- benefity firem, které neinvestovaly do VVaI po vypršení patentu, asymetrické informace mezi 

výzkumníky a investory znamenají nižší než optimální investice do VVaI z pohledu společenského prospěchu- 

celkový společenský prospěch je vyšší než prospěch firmy. 
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6 Závěr 

V tomto dokumentu jsme ukázali, že ačkoliv krize veřejných financí v České republice není tak velká 

ve srovnání se zbytkem Evropy, je zapotřebí přijmout konsolidační opatření, především protože ČR je 

v jiné situaci než velké uzavřené ekonomiky se silnou domácí poptávkou. Expozice české ekonomiky 

vůči vývoji v EU je o mnoho větší než v jiných státech a výhled pro ekonomiku EU v následující dekádě 

není nejlepší. Pokud ČR nepřijme rozpočtová opatření, hrozí jí růst dluhu veřejných financí až na 

úroveň dnešního Řecka (v roce 2050). Aby k tomuto negativnímu vývoji nedocházelo, je zapotřebí 

podle studie (Janský& Schneider 2012) vyplnit fiskální mezeru ve výši 2,2 % HDP. Věříme, že k tak 

dramatickému scénáři nedojde a vláda ČR bude postupně přijímat opatření, která negativnímu 

trendu (alespoň částečně) zabrání. Negativní výhled českých veřejných financí je dán především 

stárnutím populace, kdy se razantně zhoršuje poměr mezi ekonomicky aktivními a neaktivními a 

zároveň se zvyšují výdaje na zdravotnictví. Aby byl tento trend zastaven, je zapotřebí přijmout 

reformy v důchodové a zdravotní oblasti a zároveň je potřeba racionalizovat veřejné výdaje a 

daňovou politiku.  

Dopad krize veřejných financí na podnikání v ČR je skrze očekávané fiskální restrikce v zemích 

obchodních partnerů ČR a tedy sníženou zahraniční poptávku po českém zboží. To samé platí o 

poptávce domácí, jelikož pokud chce ČR odvrátit negativní trend v zadlužování země, musí také 

přijmout konsolidační opatření. Dozvuky finanční krize spolu s pravděpodobnou hospodářskou 

stagnací (či útlumem) mohou také znesnadnit podnikům přístup k externímu financování. V tomto 

ohledu situace do velké míry závisí na stavu matek českých bank a jejich případné stahování likvidity 

z ČR.  

Z ekonomické logiky vyplývá, že není jednoduché najít opatření, která podpoří ekonomický růst a 

zároveň konsolidují veřejné finance. Standardní fiskální opatření mají v ČR relativně nízké fiskální 

multiplikátory ve srovnání s uzavřenými ekonomikami, proto přijímat převážně prorůstová opatření 

v naději, že ekonomický růst vykompenzuje tuto mezeru ve veřejných financích, je velmi nereálné. Je 

zapotřebí přijímat vhodnou kombinaci opatření, která mění relativní strukturu výdajů a příjmů 

státního rozpočtu s ohledem na fiskální multiplikátory a na konkurenceschopnost České republiky. 
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Zároveň je žádoucí změnit a případně přijmout nová dlouhodobá rozpočtová pravidla, která budou 

garantovat dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Opatření by měla být přijímána tak, aby byla 

Česká republika konkurenceschopná v mezinárodním srovnání. Jako prezentační nástroj cenové a 

necenové konkurenceschopnosti ČR používáme Rámec Strategie Konkurenceschopnosti (NERV 2011), 

který podle nás dobře zachycuje hlavní výzvy, které před sebou Česká republika má na cestě 

k ekonomice založené na inovacích a na výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Nastavení vhodných 

mechanizmů státních podpor a fungování institucí zmírní negativní dopady ekonomické krize a krize 

veřejných financí na podnikání v Česku a naopak do budoucna nabídne pro české podniky nové 

příležitosti, jak svůj význam na světovém trhu rozšířit. Proto věříme, že je při přijímání protikrizových 

opatření třeba brát na zřetel vazbu na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti. V závěru práce 

uvádíme několik podle nás vhodných opatření, která by mohl Svaz průmyslu a dopravy prosazovat při 

řešení krize veřejných financí. Jsou to opatření, která (v případě prorůstových) zvyšují 

konkurenceschopnost českých podniků a zároveň opatření (v případě konsolidačních), která 

konsolidují veřejné finance a přitom mají relativně malý dopad na domácí poptávku a neovlivňují 

nebo co nejméně snižují konkurenceschopnost domácích podniků. 

V Praze dne 30. 3. 2012 
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8 Seznam zkratek 

CBA  Cost Benefit Analysis (Hodnocení nákladů a přínosů) 

CERGE-EI Centre for Economic Research and Graduate Education- Economic Institute 

CO2  Oxid uhličitý 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČNB  Česká národní banka 

ČMZRB   Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.  

ČSÚ  Český statistický úřad 

EC    Evropská komise  

EFIGE  European Firms In a Global Economy 

EU  Evropská unie  

EUR    Společná evropská měna euro  

FTT  Financial Transaction Tax (Daň z finančních transakcí) 

IES FSV UK Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova 

ICC  International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) 

MFČR    Ministerstvo financí České republiky 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

MMR    Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP  Malé a střední podniky 
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MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 

NERV   Národní ekonomická rada vlády 

NPV  Net Present Value (Čistá současná hodnota) 

RIA  Regulatory Impact Assessment (Hodnocení dopadů regulace) 

SR    Státní rozpočet  

VaV  Věda a výzkum  

VŠE  Vysoká škola ekonomická 

VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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Příloha 1: Hodnocení vládních opatření proti krizi veřejných financí- Domácí opatření 
 

Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny Dopad na podniky Sociální dopady
Rozpočtové dop. 

(mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

1
Zvýšení 
sjednocené 
sazby DPH

Sjednocení obou 
sazeb DPH na 20%

Daně Vláda, MF Občané
Spotřebitelé a 
ostatní plátci 
DPH

Pokles prodejů u 
podniků, které 
byly plátci nižší 
sazby DPH (vyšší 
cena)

Zdražení 
produktů, které 
byly v nižší sazbě 
(o kolik závisí na 
elesticitě 
poptávky a 
konkurenci na 
trhu)

33 v prvním roce, 
v dlouhém 
období 29 (odhad 
EEIP)

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (přesun od 
zdanění práce ke 
zdanění spotřeby, 
zjednodušení 
administrativy), nutné 
zlo (zvyšování daní, 
sociální dopady)

3 měsíce
Rychlé (1-3 
měsíce)

E
Materiály 

NERV, 
podzim 2011

Michal 
Mejstřík

2
Solidární daň 
DPFO

zvýšení sazby na 
25-30 % pro 
příjmy nad 100 
000 Kč měsíčně

Daně Vláda, MF Občané
zaměstnanci s 
vyššími příjmy

Odliv manažerů, 
pracovníků s 
vysokou kvalifikací

Solidární- náklady 
opatření nesou 
vysokopříjmoví

1,2- 1,8 (odhad 
EEIP)

Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (solidarita ve 
společnosti), nutné zlo 
(zvyšování zdanění 
práce, zdražení 
kvalifikované práce)

1 rok

Vliv na cenu 
práce a na 
rozpočet bude 
téměř okamžitý 
(i když se daně 
vybírají s ročním 
zpožděním, 
navýšení záloh 
umožní rychlejší 
efekt), negativní 
vliv na trh práce 
se projeví se 
zpožděním

L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

3
Daň z převodu 
nemovitostí

zvýšení sazby ze 3 
na 5 %

Daně Vláda, MF
Občané, 
Podnikatelé

Vlastníci 
nemovitostí, 
podnikatelé na 
trhu s 
nemovitosti

Negativní dopad 
na realitní 
kanceláře, 
podnikatele s 
nemovitostmi

Zdražení bytů a 
domů až o 2 %

6 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (omezení 
netransparentních 
převodů), Nutné zlo 
(restrikce trhu 
nemovitostí)

1 rok
Rychlý (do 1 
roku)

L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

4
Daň z 
nemovitosti

zvýšení daně z 
nemovitosti

Daně Vláda, MF

Občané, 
Podnikatelé, 
územně 
správní celky

Vlastníci 
nemovitostí, 
podnikatelé na 
trhu s 
nemovitostmi, 
obce

Negativní dopad 
na podniky 
působící na 
realitním, 
hypotečním a 
stavebním trhu 
(pokles zakázek)

Zdražení bydlení Záleží na rozsahu Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (v ČR nízké 
daně z nemovitostí, 
velký prostor pro 
zvýšení. Tato daň 
nezdražuje práci), 
Nutné zlo (negativní 
dopad na trh 
nemovitostí)

1 rok

Rychlý dopad na 
cenu nemovitostí 
a nájmů (do 
několika měsíců), 
dopad na realitní 
podnikání s 
několika 
měsíčním 
zpožděním, na 
stavebnictví s 1-2 
letým zpožděním

NERV, 
Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček
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Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny Dopad na podniky Sociální dopady
Rozpočtové dop. 

(mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

5 Silniční daň

Zkrácení lhůty pro 
uplatnění snížené 
sazby při první 
registraci

Daně Vláda, MD Podnikatelé
Nákladní 
dopravci

Dražší dovoz a 
vývoz po silnici- 
vyšší náklady

Zvýšení ceny 
dopravy 
promítnuto do 
ceny výrobku, 
který při dovozu 
využívá silniční 
dopravu

1 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (přesměrování 
nákladní dopravy mimo 
silnice), Nutné zlo 
(pokles transitu přes 
ČR, zdražení dovozu i 
vývozu)

1 rok
Rychlé, do 6 
měsíců

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

6 Spotřební daně
Postupné 
zvyšování 
spotřebních daní

Daně Vláda, MF
Občané, 
Podnikatelé

Občané, 
Podnikatelé s 
dotčenými 
výrobky

Zvýšení nákladů 
na dopravu z 
důvodu vyššího 
zdanění benzinu, 
tabákové a 
alkoholové firmy- 
vyšší zdanění

Vyšší cena paliva 
se negativně 
promítne do ceny 
dováženého zboží

Záleží na rozsahu Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (přesun od 
zdanění práce ke 
zdanění spotřeby, 
internalizace 
externalit), nutné zlo 
(zvyšování daní, sociální 
dopady)

do 3 
měsíců

Rychlé (1-3 
měsíce)

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

7
Zdanění 
baleného 
tabáku

Vyrovnání 
spotřební daně na 
tabák a cigarety

Daně Vláda, MF
Občané, 
Podnikatelé

Spotřebitelé, 
dovozci a 
výrobci 
baleného 
tabáku, Výrobci 
a dovozci cigaret 
(substituční 
efekt)

Negativní dopad 
na výrobce a 
dovozce baleného 
tabáku, pozitivní 
na výrobce a 
dovozce cigaret

Jen na kuřáky 
baleného tabáku

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (narovnání trhu 
s tabákovými výrobky, 
celkový pokles kuřáků, 
přesun ke zdanění 
spotřeby), Nutné zlo 
(zvyšování daní, 
negativní důchodový 
efekt u uživatelů 
baleného tabáku)

1 rok Rychlé (6 měsíců) E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

8
Zrušení 
daňového 
bonusu

Transformace 
zaměstnaneckého 
bonusu na 
stravenky

Daně Vláda, MF Občané Zaměstnanci

Pokles podpory na 
zaměstnanecký 
benefit- drobný 
nárůst nároků na 
vyšší mzdy 
zaměstnanců

Dražší stravování 
pro zaměstnance

5 (odhad MF ze 
zrušení 
stravenek) 
ovšem zavedení 
slevy na dani ve 
výši 3 000 Kč 
ročně by 
znamenalo 
zvýšení schodku 
o 12 mld. Kč

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (zjednodušení 
administrativy), Nutné 
zlo (menší ochota 
zaměstnanců 
investovat do kvalitního 
stravování)

1 rok Rychlé E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček

9
Daň z 
pojistného

Vyšší zdanění 
pojišťoven

Daně Vláda, MF
Občané, 
Podnikatelé

Pojištěnci, 
pojišťovny

Vyšší ceny 
pojištění

Vyšší ceny 
pojištění 
(úrazového, 
cestovního atd.)

5-7 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (u nás nízké- 
velký prostor ke 
zvýšení), Nutné zlo 
(méně lidí bude 
ochotno se pojistit, 
akceptace rizika)

1 rok Rychlé (6 měsíců) E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček  
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Číslo Název opatření Popis opatření
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opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny Dopad na podniky Sociální dopady
Rozpočtové dop. 
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Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

10 Zdanění bank
Zdanění 
finančních 
transakcí a bank

Daně Vláda, MF
Podnikatelé, 
Občané

Banky, 
podnikatelé, 
občané

Banky přesunou 
část nákladů do 
ceny svých 
produktů. Podniky 
budou postiženy 
méně výhodným 
bankovním 
financováním

Vyšší ceny 
bankovních 
produktů

5-8 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (internalizace 
společenských nákladů 
na morální hazard 
finančních institucí do 
finančních transakcí), 
Nutné zlo (zvýšení 
poplatků z finančních 
transakcí a z toho 
vyplývající negativní 
dopady pro běžné 
střadatele a obchod)

1 rok

Rychlé (6 
měsíců), daň z 
finančních 
transakcí rychleji

E, L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jiří 
Nekovář

11

Vyměřovací 
základ OSVČ 
pro sociální 
pojištění

Zvýšení 
minimálního 
vyměřovacího 
základu sociálního 
pojištění pro 
OSVČ z 25% na 50 
% průměrné mzdy

daně Vláda, MF Podnikatelé OSVČ

Negativní dopad 
na podnikání 
živnostníků a u 
firem využívající 
externí pracovní 
smlouvy pokles 
nabídky těchto 
služeb

Frikční 
nezaměstnanost 
přesunem OSVČ 
do 
zaměstnaneckéh
o poměru

3 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (přiblížení 
podmínek zaměstnanců 
a OSVČ), Nutné zlo 
(pokles motivace k 
podnikání)

1 rok
Pomalé (déle než 
1 rok), ale 
rozpočtově dříve

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Miroslav 
Zámečník

12
Prodej 
emisních 
povolenek

Nerozdávat 
emisní povolenky 
zadarmo

Daně Vláda, MF
Občané, 
podnikatelé

Občané, 
podnikatelé, 
energetické 
firmy

Dražší energie, 
vyšší náklady pro 
znečišťovatele

Dražší energie

70-130 
kumulovaně do 
roku 2020 (odhad 
EEIP na základě 
MŽP)

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (teoreticky 
vysoký výběr 
prostředků, 
internalizace 
externalit), Nutné zlo 
(zdražení elektřiny, 
snížení cenové 
konkurenceschopnosti 
průmyslu )

Rychlé (do 
6 měsíců)

Rychlé (do 6 
měsíců)

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jan 
Procházka

13

Automatická 
degrese 
sociálního 
pojištění

Degrese 
sociálního 
pojištění při růstu 
nezaměstnanosti

Daně/ 
Konk.

Vláda, MPSV
Občané, 
podnikatelé

Plátci sociálního 
pojištění

Podmíněné 
zlevňování práce- 
v krizi

Nižší 
nezaměstnanost 
v recesi

Záleží na 
ekonomické 
situaci a 
parametrech 
pravidla

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (proticyklické 
opatření, přesun od 
zdanění práce v době 
krize), Nutné zlo 
(negativní dopad do 
rozpočtu v době krize)

1 rok

Plnění rozpočtu a 
cena práce 
rychlé; pozitivní 
dopady na trh 
práce pomalé (1-
2 roky)

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Havlíček, 
Zámečník

14
Daňové úlevy 
pro inovativní 
firmy

Daňové úlevy pro 
firmy, které 
spolupracují s 
v.v.i a VŠ

Daně/ 
Konk.

Vláda, MF Podnikatelé
Inovativní firmy, 
spin-offs

Pozitivní dopad na 
proinovativní 
firmy

Nižší 
nezaměstnanost 
ekonomický růst

Záleží na rozsahu Permanentní Prorůstové

Žádoucí (komercializace 
výzkumu, snižování 
dotací pro výzkumné a 
vzdělávací instituce- 
vícezdrojové 
financování) Nutné zlo 
(Krátkodobě fiskálně 
negativní)

Rychlý 
krátkodobě 
negativní fiskální 
dopad, 
očekávané 
pozitivní dopady 
dlouhodobé

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jitka 
Šenkýřová

15
Snížení 
starobních 
důchodů

Snížení starobních 
důchodů

Výdaje Vláda, MPSV Občané
Starobní 
důchodci

Drobné snížení 
poptávky ze strany 
důchodců

Dočasný pokles 
životní úrovně 
starobních 
důchodců 

Záleží na rozsahu Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (snížení 
mandatorních výdajů), 
Nutné zlo (snížení 
životní úrovně 
důchodců, snížení 
spotřeby- relativně 
vysoký fiskální 
multiplikátor)

1 rok Rychlé (6 měsíců) E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Procházka, 
Nekovář, 
Sedláček, 
Zámečník, 
Voseček
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Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

16

Transformace 
systému řízení 
a velení 
Armády ČR

redukce stupňů 
velení a řízení, 
snížení počtu 
vyšších důstojníků 
a generálů

Výdaje Vláda, MO
Občané, 
veřejná 
správa

Vojáci, 
Ministerstvo 
obrany

0,7 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (zefektivnění 
Armády ČR), Nutné zlo 
(odchod části 
důstojníků mimo 
službu)

Pomalé (více jak 
rok) 

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

NERV VF

17
Snížení počtu 
policistů 

Snížení počtu 
policistů o 1000

Výdaje Vláda, MV Občané
Policisté, 
občané

Riziko snížení 
funkčnosti 
právního rámce, v 
kterém se 
ekonomické 
subjekty pohybují 
(nedostatečná 
kapacita pro 
detekci a stíhání 
nezákonného 
jednání)

Riziko snížení 
bezpečnosti- 
neplatí v případě 
zvýšení 
produktivity a 
efektivnosti

0,5 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (tlak na 
zefektivnění a 
produktivitu práce 
policie, úspora 
nákladů), Nutné zlo (v 
případě 
nesystémového snížení, 
doprovázeného 
restrukturalizací hrozí 
zhoršení bezpečnosti)

Pomalé 
Pomalé 
(postupné 
snižování)

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

NERV VF

18
Starobní 
důchody

Zmrazení růstu 
starobních 
důchodů

Výdaje Vláda, MPSV Občané
Starobní 
důchodci

Drobné snížení 
poptávky ze strany 
důchodců

Dočasný pokles 
životní úrovně 
starobních 
důchodců (zhruba 
o míru inflace)

Záleží na výši 
inflace (6,7 
odhad EEIP)

Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (snížení 
mandatorních výdajů o 
míru inflace), Nutné zlo 
(snížení životní úrovně 
důchodců, snížení 
spotřeby- relativně 
vysoký fiskální 
multiplikátor)

1 rok Rychlé E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Zámečník, 
NERV VF

19
Zeštíhlení 
státní správy

Sloučení/zrušení 
ministerstev/age
nd/úkolů

Výdaje Vláda
Veřejná 
správa

Veřejná správa, 
úředníci

Tlak na snížení 
byrokracie a 
zefektivnění státní 
správy

Nezaměstnanost 
(propouštění 
části úředníků)

Záleží na rozsahu 
(pčedevším 
mzdové úspory)

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (úspora 
nákladů, tlak na 
zefektivnění státní 
zprávy), Nutné zlo 
(propouštění úředníků)

plán- 6 
měsíců až 
rok

Realizace pomalá- 
více než rok

E, L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Tomáš 
Sedláček

20
Zelená 
úsporám

Podpora 
zateplování

Výdaje Vláda, MŽP Občané
Majitelé domů a 
bytů

Levnější energie
Levnější energie, 
podpora 
zateplování

Záleží na rozsahu 
podpory

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (úspora 
energie, zvýšena 
aktivita stavebních 
prací), Nutné zlo 
(fiskálně negativní, 
selektivní prorůstové 
opatření- může 
deformovat trh)

Rychlé- do 
6 měsíců

Postupná E, L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Miroslav 
Zámečník

21
Snižování 
zastupitelských 
úřadů

Snižování 
zastupitelských 
úřadů na úroveň 
Rakouska a 
Slovenska

Výdaje Vláda, MZV
Podnikatelé, 
Občané

Exportéři, 
cestovatelé

Pokles podpory 
exportérů

0,3 (odhad NERV) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (racionalizace 
výdajů na úroveň 
odpovídající velikosti 
ČR), Nutné zlo 
(rezignace na 
proexportní politiku v 
nových destinacích)

1-2 roky E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Aleš Michl
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Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
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Hlavní cílová 
skupina
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podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 

dop. (mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

22
Podpora 
začínajících 
živnostníků

Založit 
podpůrnou 
agenturu pro 
start živností

Výdaje Vláda, MMR Podnikatelé
začínající 
živnostníci

Usnadnění 
rozvoje 
podnikání, 
zvýšení 
konkurence

Více příležitostí 
pro 
nezaměstnané

Záleží na 
rozsahu 
podpory

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (růst 
zaměstnanosti, 
proinovativní opatření), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

1-2 roky Postupný (1 rok) E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jan 
Procházka

23
Podpora 
EGAP/ČEB

Odepsat ztráty z 
minulých let, 
snížit úroky, 
zvýšit kapitál, 
nové produkty

Fiskální 
pravidla 
výdaje

Vláda, MF, 
MPO

Podnikatelé Exportéři

Podpora 
exportně 
orientovaných 
podniků (vysoký 
fiskální 
multiplikátor)

Nižší 
nezaměstnanost

Záleží na 
rozsahu 
podpory

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora 
exportu- v ČR velmi 
efektivní, vysoký 
fiskální multiplikátor)

Měsíce 3 měsíce- 2 roky E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jan 
Procházka

24
Rozklikávací 
rozpočet

Každé 
ministerstvo 
zveřejní povinně 
rozklikávací 
rozpočet a
po skončení 
každého měsíce 
dá na web výkaz 
cash-flow za co 
přesně utratilo
přidělené peníze

Fiskální 
pravidlo

Vláda
Veřejná 
správa

Ministerstva

Vyšší 
transparentnost- 
vyšší 
transparentnost 
výběrových 
řízení veřejných 
zakázek 

Vyšší 
transparentnost, 
menší 
příležitosti ke 
korupci, menší 
nerovnost ve 
společnosti

Permanentní Rozpočtové
Žádoucí (vyšší 
transparentnost a 
informovanost)

Rychlá Rychlý E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Aleš Michl

25
Omezování 
výdajů dle výše 
zadluženosti

nad 40 % HDP 
omezit výdaje, 
nad 50 pozastavit 
zbytné fondy

Fiskální 
pravidla

Vláda, MF

Občané, 
Podnikatelé, 
územně 
správní celky

Občané, 
Podnikatelé, 
územně správní 
celky

Procyklické 
opatření v 
případě, že se 
dluh nedaří 
držet 
dlouhodobě pod 
úrovní 40 % HDP

V případě 
aplikace fiskální 
restrikce 
negativní 
sociální dopady

Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (rozpočtová 
disciplína), Nutné zlo (v 
případě vysokých dluhů 
v recesi procyklické)

Rychlá- 
měsíce

Rychlý E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Tomáš 
Sedláček

26
Dividendy Lesy 
ČR

Stáhnout cash z 
Lesů ČR dalčích 
podniků, které 
nemají efektivní 
investiční 
program

Fiskální 
pravidla

Vláda, MZ, 
MF

Veřejná 
správa

Státní podniky
Dopad 
především na 
státní podniky

6 (odhad 
NERV)

Permanentní Rozpočtové
Žádoucí (menší prostor 
pro plýtvání se státními 
penězi)

Podle 
výplaty 
dividend 
ve státních 
podnicích

Podle výplaty 
dividend ve 
státních 
podnicích

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Miroslav 
Zámečník

27
Revize 
investičních 
projektů

Revize 
investičních 
projektů podle 
přínosu, 
nastavení 
benchmarkové 
diskontní sazby 
pro kalkulaci 
NPV reflektující 
rostoucí 
bezrizikovou 
sazbu.

Fiskální prVláda

Veřejná 
správa, 
občané, 
podnikatelé

Neefektivní 
investiční 
projekty

Negativní dopad 
pouze na 
podniky, které 
se účastní 
neefektivních 
projektů z účastí 
veřejných peněz

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (efektivizace 
vládních investic), 
Nutné zlo (utopené 
náklady)

Měsíce Měsíce E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Miroslav 
Zámečník
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Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

28
Elektronické 
faktury

Zavést systém 
elektronických 
faktur

Fiskální 
pravidla

Vláda, 
ministerstva

Veřejná 
správa, 
občané, 
podnikatelé  

Veřejná správa, 
občané, 
podnikatelé

Jednodušší 
komunikace s 
úřady

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (návaznost na 
rozklikávací rozpočet, 
možnost výpočtu 
jednotkových cen a 
porovnání)

E
NERV, 
Protikrizový 
balíček 2012

Aleš Michl

29
Podpora 
částečných 
úvazků

Umožnění větší 
flexibility trhu 
práce rozšířením 
možnosti 
zaměstnávat na 
částečný úvazek

Konk. Vláda, MPSV
Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
nezaměstnaní

Větší pružnost v 
zaměstnávání

Nižší 
nezaměstnanost 
v recesi

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (vyšší flexibilita 
pracovního trhu, pokles 
nezaměstnanosti) 
Nutné zlo (může být 
krátkodobě fiskálně 
negativní)

1 rok
Záleží na 
charakteru krize

E
NERV, 
Protikrizový 
balíček 2012

Tomáš 
Sedláček

30
Efektivnější 
dotační tituly

významněji rozjet 
ICT a strategické 
služby, kde jde 
40% na mzdy, 
Sociální podniky a 
rozvoj venkova

Konk. Vláda, MMR

Územně 
správní celky, 
podnikatelé, 
občané

Obce, podniky, 
občané

Participace na 
rozvoji

Záleží na rozsahu 
a úspěšnosti

Permanentní Prorůstové
Žádoucí (lepší čerpání z 
EU fondů)

1-2 roky
Záleží na 
charakteru 
projektů

E, L
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jan 
Procházka

31
Dočasná úprava 
seed fondu

Nároky na 
spolufinancování 
na první 2 roky 30 
% místo 50-60 %

Konk. Vláda, MPO Podnikatelé
Start-ups, spin-
offs

Podpora vzniku 
nových 
proinovativních 
podniků

Nižší 
nezaměstnanost, 
ekonomický růst

Záleží na alokaci 
seed fondu a 
úspěšnosti 
projektů

Dočasné Prorůstové
Žádoucí (rychlejší 
rozjezd), Nutné zlo 
(vyšší riziko)

Rychlý- možnost 
nižšího 
spolufinancování 
využije větší 
množství firem

E
NERV, 

Protikrizový 
balíček 2012

Jan 
Procházka

32

Snížení sazby 
pojistného na 
nemocenské 
pojištění a 
státní politiku 
zaměstnanosti

Zrušení sazby 
placené 
zaměstnancem a 
snížení odvodů 
OSVČ

Daně Vláda, MF
Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
OSVČ

Zlevnění práce 
zaměstnanců

Krátkodobé 
zvýšení čistého 
příjmu 
zaměstnanců, 
dlouhodobě 
efektivnější trh 
práce- nižší 
nezaměstnanost

18 (odhad vlády 
pro rok 2009)

Dočasné Prorůstové
Žádoucí (přesun od 
zdanění práce), Nutné 
zlo (fiskálně negativní)

1 rok

Rozpočtově 
rychlý, dopad na 
trh práce se 
zpožděním

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

NPP

33
Snížení sazby 
daně DPPO

Snížení sazby z 20 
na 19 %

Daně Vláda, MF Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Nižší daně z příjmu
V delším 
horizontu snížení 
nezaměstnanosti

cca. 6 (odhad 
vlády)

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (nalákání 
investorů, výhledově 
vyšší zaměstnanost), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

1 rok

Rozpočtově 
rychlý, dopad na 
přísun (udržení) 
investorů se 
zpožděním

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

NPP

34
Zvýšení garancí 
úvěrů MSP

Posílení záručního 
fondu ČMRZB o 
1,1 mld. Kč

Daně ČMRZB Podnikatelé MSP Podpora MSP
Nižší 
nezaměstnanost

1,1 Jednorázové Prorůstové

Žádoucí (zvýšení garancí 
za provozní a exportní 
úvěry, proinovativní), 
Nutné zlo (krátkodobě 
fiskálně negativní)

Rychlý E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

NPP
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Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny
Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 

dop. (mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj

35

Zapojení 
prostředků z 
rezervních 
fondů

Využití 
rezervních fondů 
ve výši cca. 31 
mld. Kč pro účely 
krytí běžného 
hospodaření 
státního rozpočtu

Daně
Vláda, 
ministerstva

Veřejná 
správa

ministerstva
Stejné jako při 
využití externích 
zdrojů

Stejné jako při 
využití externích 
zdrojů

Úspora 1,5 
mld. na 
úrokových 
nákladech

Jednorázové Rozpočtové

Žádoucí (úspory na 
úrokových nákladech), 
Nutné zlo (Snižování 
rezerv- méně 
prostředků na 
mimořádné situace)

Začátek 
rozpočtové
ho období 
2009

Rozpuštěno do 
jednoho 
rozpočtového 
období

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

36

Vázání 
provozních 
výdajů 
jednotlivých 
kapitol

Tvorba rezervy 
vázáním ve výši 
6,5 mld. Kč

Daně
Vláda, 
ministerstva

Veřejná 
správa

ministerstva

Nejistota zadání 
některých 
veřejných 
zakázek

6,5 Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (vytváření 
rezerv na mimořádné 
situace), Nutné zlo 
(nejistota- 
nerealizování některých 
projektů z důvodu 
nejistoty ve 
financování)

Začátek 
rozpočtové
ho období 
2009

Rozpočtové 
období 2009

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

37
Investice do 
vědy a 
výzkumu

Fiskální impulzy 
podpory 
výzkumu a 
vývoje

Daně
Vláda, 
výzkumná 
střediska

Podnikatelé
Inovativní firmy, 
výzkumné 
instituce

Pozitivní dopad 
na proinovativní 
podniky s 
podporou vědy a 
výzkumu

Nižší 
nezaměstnanost

1,8 (odhad 
vlády)

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (Věda a výzkum 
nezbytná pro posun k 
výrobě s vyšší přidanou 
hodnotou), Nutné zlo 
(krátkodobě fiskálně 
negativní)

Začátek 
rozpočtové
ho období 
2009

Rozpočtový 
dopad již v roce 
2009, aplikované 
výsledky 
výzkumu s 
několikaletým 
zpožděním

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

38

Navýšení 
investic do 
dopravní 
infrastruktury

Převedení 
nevyčerpaných 
prostředků SFDI 
(7,2 mld. Kč) plus 
83,1 mld. Kč- 
rozpočet SFDI na 
rok 2009

Daně
Vláda, SFDI, 
MD

Územně 
správní celky, 
podnikatelé, 
občané

Obce, kraje, 
dopravci, 
podnikatelé, 
občané

Více zakázek pro 
stavební 
podniky a 
podniky působící 
v dopravě

Nižší 
nezaměstnanost

7,2 Jednorázové Prorůstové

Žádoucí (rozvoj 
dopravní infrastruktury, 
využití zdrojů EU, 
zaměstnanost ve 
stavebnictví), Nutné zlo 
(drahé-fiskálně 
negativní)

Začátek 
rozpočtové
ho období 
2009

Financování 
projektů v 
průběhu roku 
2009

L, E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

39
Snížení záloh 
na daně z 
příjmu

Snížení záloh na 
daně z příjmu 
podnikatelským 
subjektům

Fiskální 
pravidla

Vláda, MF Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Snížení 
likviditního 
rizika

Nižší 
nezaměstnanost

Snížení 
průběžného 
inkasa v řádu 
stovek 
miliónů Kč

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora firem, 
které se pohybují na 
okraji propasti, snižuje 
se tím především 
likviditní riziko), Nutné 
zlo (opožděné platby 
způsobí nutnost většího 
dluhového financování)

Rychle 
zrealizován
o- začátek 
roku 2009

Okamžité dopady 
na firmy s nízkou 
likviditou

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

40

Navýšení platů 
zaměstnanců 
státního 
sektoru

navýšení platů o 
2,7 mld. Kč

Fiskální 
pravidla

Vláda, státní 
instituce

Občané, 
veřejná 
správa

zaměstnanci 
státního sektory

Vyšší domácí 
poptávka

Vyšší životní 
úroveň státních 
úředníků, nižší 
nezaměstnanost 
(díky vyšší 
spotřebě)

2,7 Permanentní Prorůstové

Žádoucí (sociální smír), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní, zvyšování 
ceny práce (i když jen 
ve státním sektoru) v 
ekonomické krizi není 
příliš vhodné)

Začátek 
rozpočtové
ho období 
2009

Zvýšení výdajů v 
průběhu roku 
2009

L

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009
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Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny
Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 

dop. (mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj

41

Slevy pro 
zaměstnavatel
e na pojistné 
na sociální 
pojištění

Degresivní sleva 
z odvodu 
pojistného  v 
části  hrazené  
zaměstnavatele
m,  jejíž  výše  
bude  stanovena 
v závislosti  na  
počtu  jeho  
zaměstnanců s 
nižšími  a  
průměrnými  
mzdami.

Výdaje
Vláda, MF, 
MPSV

Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
zaměstnavatelé

Levnější cena 
méně 
kvalifikované 
práce

Sociální opatření- 
ve výsledku 
budou dostávat 
méně 
kvalifikovaní 
zaměstnanci vyšší 
mzdu

18 (odhad 
vlády)

Dočasné Prorůstové
Žádoucí (přesun od 
zdanění práce), Nutné 
zlo (fiskálně negativní)

1 rok 

Rozpočtově 
rychlý, dopad na 
trh práce se 
zpožděním

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

42

Zrušení 
povinnosti 
platit zálohy na 
daň z příjmu za 
zaměstnance

Zrušení 
povinnosti platit 
zálohy na daň z 
příjmu za 
zaměstnance pro 
firmy do 5 
zaměstnanců

Výdaje Vláda, MF Podnikatelé Malé firmy
Snížení 
likviditního 
rizika

Nižší 
nezaměstnanost

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora firem, 
které se pohybují na 
okraji propasti, snižuje 
se tím především 
likviditní riziko), Nutné 
zlo (opožděné platby 
způsobí nutnost většího 
dluhového financování)

Rychlé
Okamžité dopady 
na firmy s nízkou 
likviditou

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

43
Zrychlení 
odpisů v 1. a 2. 
odpisové třídě

Zrychlení odpisů 
v první skupině 
ze 3 na 1 rok, ve 
druhé z 5 na 3

Výdaje Vláda, MF Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Snížení 
likviditního 
rizika

Nižší 
nezaměstnanost

Dočasné- do 
30.6.2010

Prorůstové

Žádoucí (podpora firem, 
které se pohybují na 
okraji propasti, snižuje 
se tím především 
likviditní riziko), Nutné 
zlo (opožděné platby 
daní způsobí nutnost 
většího dluhového 
financování v krátkém 
období)

Platnost od 
1.1.2009

Okamžité dopady 
na firmy s nízkou 
likviditou

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

44

Posílení 
dotačního 
programu 
PANEL

Dotace 
zateplování 
panelových 
bytových domů 
(namísto Green 
Investment 
Scheme)

Výdaje Vláda, MMR Občané

Vlastníci a 
obyvatelé 
panelových 
bytových domů

Pozitivní dopad 
na podniky 
působící ve 
stavebnictví

Podpora 
kvalitnějšího 
bydlení, úspora 
energií

0,5-0,75 
(odhad vlády)

Dočasné Prorůstové
Žádoucí (úspora 
energií), Nutné zlo 
(fiskálně negativní)

Rychlé
Průběžné (po 
dobu trvání 
podpory)

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

45
Odpočet DPH u 
osobních 
automobilů

Rozšíření 
uplatnění 
odpočtu daně z 
přidané hodnoty 
u osobních 
automobilů

Výdaje Vláda, MF
Podnikatelé, 
občané

Podnikatelé, 
občané, 
automobilový 
průmysl

Levnější přístup 
k firemnímu 
automobilu

max. 3 (odhad 
vlády)

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (odstraňuje 
systémovou nerovnost 
v odpočtu daně u 
motorových vozidel, 
podpora 
automobilového 
průmyslu), Nutné zlo 
(fiskálně negativní, 
selektivní podpora 
průmyslového odvětví)

1 rok

Rychlý- zavedení 
bude mít 
okamžitý vliv na 
pořizovací cenu 
automobilu

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009
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Číslo Název opatření Popis opatření
Skupina 
opatření

Zodpovědná 
instituce

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny Dopad na podniky Sociální dopady
Rozpočtové dop. 

(mld Kč)
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

46

Podpora 
vzdělávání a 
školení 
zaměstnanců

Podpora 
vzdělávání a 
školení 
zaměstnanců

Výdaje Vláda, MPSV Občané Zaměstnanci
Kvalitnější nabídka 
pracovní síly

Lepší kvalifikace, 
lepší pracovní 
příležitosti

Permanentní Prorůstové

Žádoucí (využití 
evropského sociálního 
fondu, zpružnění 
pracovního trhu)

Rychlé
Několik měsíců 
až let

E

Národní 
protikrizový 
plán vlády, 

2009

47 Šrotovné

Finanční 
příspěvek státu na  
nový osobního 
automobil 
výměnou za 
odevzdání 
starého vozidla na 
vrakoviště

Výdaje Vláda
Občané, 
podnikatelé

Občané, 
automobilový 
průmysl

Pozitivní dopad na 
podniky působící v 
automobilovém 
průmyslu, přes 
poptávku (kromě 
bazarů). Naopak 
spíše negativní 
dopad na domácí 
poptávku po 
ostatních 
produktech.

Nižší 
nezaměstnanost

2,5 až 8 Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora 
automobilového 
průmyslu, který 
zaznamenává v době 
krize velký propad a na 
kterém je ČR závislá), 
Nutné zlo (selektivní 
podpora- deformace 
trhu, skokové změny v 
domácí poptávce, 
zahraniční poptávka 
neovlivněna-fiskálně 
neefektivní)

Měsíce

Rychlý- skokový 
nárůst domácí 
poptávky po 
automobilech, 
po ukončení 
programu ovšem 
výrazný skokový 
pokles domácí 
poptávky

L
Protikrizový 

balíček, 
2009

48
Zvýšení sazby 
daně z příjmu 
fyzických osob

Zvýšení sazby 
daně z příjmu 
fyzických osob z 
15 na 16 %

Daně Vláda, MF
Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
zaměstnavatelé

Zdražení práce 
zaměstnanců

Pokles čistých 
příjmů- 
především 
středně a 
vykokopříjmoví

6 (odhad EEIP) Permanentní Rozpočtové
Nutné zlo (zdanění 
práce, snížení 
konkurenceschopnosti)

1 rok

Plnění rozpočtu a 
cena práce 
rychlé; negativní 
dopady na trh 
práce pomalé (1-
2 roky)

L MF DNES MF

49
Zrušení 
zaměstnanecké
ho paušálu

sleva na dani z 
příjmu 3 000 Kč 
ročně plánovaná 
od roku 2015

Daně Vláda, MF Občané
Zaměstnanci 
(především 
nízkopříjmoví)

Drobné zdražení 
práce 
zaměstnanců- 
především 
nekvalifikovaných

Negativní dopad 
především na 
nízkopříjmové 
zaměstnance 
(snižuje progresi)

87 (odhad EEIP) Permanentní Rozpočtové

Nutné zlo (vyšší zdanění 
práce, ale méně 
deformující než zvýšení 
sazby, protože mezní 
daň zůstává stejná)

1 rok

Plnění rozpočtu a 
cena práce 
rychlé; negativní 
dopady na trh 
práce pomalé (1-
2 roky)

E MF DNES MF

50
Snížení 
výdajových 
paušálů

snížení paušálu z 
dnešních 40 až 80 
% na 25 až 50 %

Daně Vláda, MF Podnikatelé OSVČ

Větší daňový 
základ- nižší čistý 
příjem, řada 
podnikatelů 
přejde z 
uplatňování 
paušálu k počítání 
reálných nákladů- 
zvýšení 
administrativy

Přechod části 
podnikatelů do 
zaměstnaneckéh
o poměru (frikční 
nezaměstnanost)

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (přiblížení 
podmínek zaměstnanců 
a OSVČ), Nutné zlo 
(pokles motivace k 
podnikání)

1 rok
Pomalé (více jak 
rok), ale 
rozpočtově dříve

E MF DNES MF

51 Uhlíková daň

Zavedení daně na 
uhlí, topné oleje, 
pohonné hmoty a 
plyn

Daně Vláda, MF
Občané, 
podnikatelé

Občané, 
podnikatelé

Zdražení energie Zdražení energie 5 (odhad MFČR) Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (internalizace 
externalit), Nutné zlo 
(zdražení energie, 
snížení 
konkurenceschopnosti 
českých podniků)

1 rok Rychlé (6 měsíců) E MF DNES MF
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Číslo Název opatření Popis opatření
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opatření

Zodpovědná 
instituce
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vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo

Rychlost 
zavedení

Reálný dopad E vs. L Zdroj Autor

52

Zavedení 
druhého 
důchodového 
pilíře

Zavedení 
povinného 
důchodového 
spoření 

Daně Vláda, MPSV Občané
Občané, 
penzijní fondy

Rozšíření možnosti 
poskytování 
zaměstnaneckých 
benefitů 
přispíváním na 
zaměstnancův 
důchodový účet, 
mírné zlevnění 
kvalifikované na 
úkor levné 
pracovní síly

Větší nerovnost v 
životní úrovni 
důchodců

Záleží na podílu 
lidí, kteří se 
rozhodnou pro 
druhý pilíř. První 
rok výpadek 10-
30 mld. Kč 
(odhad EEIP), 
který se bude v 
průběhu let 
snižovat.

Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (diverzifikace 
systému financování 
důchodů), Nutné zlo (V 
prvních letech výrazně 
fiskálně negativní)

1-2 roky

Postupný, plný 
dopad až po 
generační 
obměně (30-40 
let)

E Vláda ČR
MPSV, 

Bezděkova 
komise

53
Snížení 
úrokových měr

Snížení úrokových 
měr

Monetár
ní

ČNB
Podnikatelé, 
občané

Podnikatelé, 
občané

Levnější přístup k 
externímu 
financování

Neočekávaná 
vyšší míra inflace 
může způsobit 
pokles životní 
úrovně u všech, 
kterým se 
nezvedají příjmy 
dostatečně ve 
vztahu k inflaci

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (krátkodobě 
pozitivní dopad na 
ekonomiku), Nutné zlo 
(riziko vysoké inflace, 
snížení již tak malého 
manévrovacího 
prostoru ČNB)

Rychlé (do 
1 měsíce)

6-9 měsíců 
reálný, 12-18 
měsíců cenový 

E

54
Kvantitativní 
uvolňování

Nákup finančních 
aktiv od bank 
nově vytvořenými 
penězi

Monetár
ní

ČNB
Podnikatelé, 
Občané

Podnikatelé, 
občané

Levnější přístup k 
externímu 
financování

Neočekávaná 
vyšší míra inflace 
může způsobit 
pokles životní 
úrovně u všech, 
kterým se 
nezvedají příjmy 
dostatečně ve 
vztahu k inflaci

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (krátkodobě 
pozitivní dopad na 
ekonomiku), Nutné zlo 
(riziko vysoké inflace)

Rychlé (do 
1 měsíce)

6-9 měsíců 
reálný, 12-18 
měsíců cenový 

E

55
Kvalitativní 
uvolňování

Akceptace méně 
likvidního a 
rizikového 
kolaterálu

Monetár
ní

ČNB
Podnikatelé, 
občané

Podnikatelé, 
občané

Levnější přístup k 
externímu 
financování

Neočekávaná 
vyšší míra inflace 
může způsobit 
pokles životní 
úrovně u všech, 
kterým se 
nezvedají příjmy 
dostatečně ve 
vztahu k inflaci

Dočasné Prorůstové

Žádoucí (krátkodobě 
pozitivní dopad na 
ekonomiku), Nutné zlo 
(riziko vysoké inflace, 
nekvalitní kolaterál)

Rychlé (do 
1 měsíce)

6-9 měsíců 
reálný, 12-18 
měsíců cenový 

E

 

 

 
 

 



 

11 

 

Příloha 2: Hodnocení opatření proti krizi veřejných financí- Zahraniční opatření 

Číslo
Název 

opatření
Popis opatření Skupina 

Hlavní cílová 
skupina

Cílové skupiny
Dopad na 
podniky

Sociální dopady Rozpočtové dopad   
Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

1
Podpora 
bytové 
výstavby

Snížení DPH na 
bytové 
výstavby

Daně
Občané, 
podnikatelé

Stavebnictví, 
občané

Zvýšení 
poptávky ve 
stavebnictví

Levnější bydlení, 
nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (pozitivní 
dopad na stavebnictví 
a realitní sektor), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní, selektivní 
podpora jednoho 
segmentu- deformace 
trhu)

Postupné zvýšení 
výstavby v důsledku 
zvýšené poptávky 
(měsíce- rok)

E, L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Belgie, 2009

2
Snížení 
zdanění práce

Snížení 
daňového 
břemene 
prostřednictvím 
dotací

Daně
Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
zaměstnavatelé

Zlevnění práce 
zaměstnanců, 
větší spotřeba

Růst čistých 
příjmů- vyšší 
životní úroveň

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (přesun od 
zdanění práce ke 
zdanění spotřeby, 
vyšší 
konkurenceschopnost
), Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Rozpočtový dopad 
rychlý, dopad na trh 
práce se zpožděním

E 
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Belgie, 2009

3
Slevy na dani 
pro firmy

Slevy na dani 
pro firmy

Daně Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Nižší zdanění 
podniků

Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (nalákání 
investorů, výhledově 
nižší 
nezaměstnanost), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Rozpočtový dopad 
rychlý, dopad na 
investice se 
zpožděním

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Dánsko, 
2009

4
Ekologická 
doprava

Infrastruktura 
pro ekologicky 
šetrnou 
dopravu

Daně

Občané, 
podnikatelé, 
územněsprá
vné celky

Občané, 
podnikatelé, 
obce

Zvýšení 
poptávky po 
ekologických 
produktech a 
po výstavbě 
ekologické 
infrastruktury

Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (lepší životní 
prostředí, nižší 
spotřeba, krátkodobý 
nárůst výstavby), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Pomalý- výstavba 
infrastruktury 
několik let

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Dánsko, 
2009

5
Podpora 
soukromých 
investic

Podpora 
soukromých 
investic, včetně 
příznivějších 
pravidel pro 
odpisy

Daně Podnikatelé
Podnikatelé, 
investoři, 
občané

Lepší podmínky 
pro investice

Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (Růst investic, 
budoucí rozvoj), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní, růst se 
zpožděním)

Záleží na formě 
podpory

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Německo, 
2009

6
Ekologická 
premie

Ekologická 
premie

Daně
Podnikatelé, 
občané

Podnikatelé, 
občané

Zvýhodnění eco-
friendly firem

0,2 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (internalizace 
externalit, 
ekologičtější chování), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Rozpočtově rychlý, 
vliv na ekologické 
chování aktérů 
pomalý

L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Německo, 
2009
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Číslo Název opatření Popis opatření Skupina 
Hlavní cílová 

skupina
Cílové skupiny

Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 
dopady (mld Kč)

Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

7
Podpora 
průmyslu

Podpora 
průmyslu

Daně
Podnikatelé, 
občané

Průmysl- firmy, 
zaměstnanci

Státní pomoc 
průmyslu v 
období malé 
globální 
poptávky

Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové
Žádoucí (proticyklické, 
prorůstové), Nutné zlo 
(fiskálně negativní)

Záleží na formě 
podpory

Záleží na 
formě 
podpory

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Německo, 
2009

8
Podpora 
zdravotnictví

Zvýšení výdajů v 
sektoru 
zdravotnictví

Daně
Podnikatelé, 
občané

Zdravotnický 
personál, 
pacienti, 
farmaceutický 
průmysl

Pozitivní dopad 
na podniky 
působící ve 
zdravotnictví

Lepší zdravotní 
péče, vyšší 
dostupnost

0,2 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (investice do 
zdraví obyvatel, 
podpora perspektivního 
oboru), Nutné zlo 
(fiskálně negativní, 
selektivní opatření)

Záleží na využití
Záleží na 
využití

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Německo, 
2009

9
Navýšení 
starobních 
důchodů

Navýšení 
starobních 
důchodů

Daně Občané
Starobní 
důchodci

Zvýšení 
poptávky (u 
důchodců 
relativně 
vysoký fiskální 
multiplikátor)

Zvýšení životní 
úrovně 
důchodců

0,6 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (zlepšení 
životní úrovně 
důchodců, vysoký 
fiskální multiplikátor), 
Nutné zlo (zvýšení 
mandatorních výdajů, 
podpora spotřeby 
namísto investic)

Rychlý- s novým 
rozpočtovým 
obdobím

Záleží na 
fiskálním 
multiplikát
oru (v ČR E)

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Estonsko, 
2009

10

Zvýšení 
pojistného na 
podporu v 
nezaměstnanosti

Zvýšení 
pojistného na 
podporu v 
nezaměstnanosti

Daně
Občané, 
podnikatelé

Zaměstnanci, 
zaměstnavatelé

Zdražení práce
Snížení čistého 
příjmu 
pracujících

0,3 % HDP Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (navýšení 
zdrojů pro podporu v 
nezaměstnanosti), 
Nutné zlo (zdanění 
práce, snížení 
konkurenceschopnosti)

Rozpočtově rychlý, 
negativní dopady na 
trh práce se 
zpožděním

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Estonsko, 
2009

11
Snížení mezd ve 
státní správě

Snížení mezd ve 
státní správě

Daně
Občané, 
státní správa

Zaměstnanci 
státní správy

Nižší domácí 
poptávka (ale 
fiskální 
multiplikátor 
nižší než 
například u 
starobních 
důchodů)

Snížení životní 
úrovně státních 
zaměstnanců

0,2 % HDP Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (omezení 
výdajů s nízkým 
fiskálním 
multiplikátorem), 
Nutné zlo (snížení 
životní úrovně ve státní 
správě)

Rychlý E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Irsko, 2009
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Číslo Název opatření Popis opatření Skupina 
Hlavní cílová 

skupina
Cílové skupiny

Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 
dopady (mld Kč)

Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

12
Zvýšení 
spoluúčasti ve 
zdravotnictví

Zavedení 
zdravotnických 
poplatků

Daně Občané Pacienti

Zvýšení 
nákladů 
domácností na 
zdravotnictví 
způsobí nižší 
poptávku po 
ostatních 
produktech

Zvýšení nákladů 
domácností na 
zdravotnictví

0,5 % HDP Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (diverzifikace 
zdrojů zdravotnictví, 
méně plýtvání, více 
prostředků), Nutné zlo 
(snížení životní úrovně 
domácností)

Rychlý E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Irsko, 2009

13 Zdanění kapitálu
Zvýšení daní z 
kapitálových zisků

Daně
Občané, 
podnikatelé

Vlastníci aktiv 
(dluhopisy, 
akcie, depozita 
ad.)

Podobný efekt 
jako zvýšení 
DPPO

Negativní dopad 
na kapitálové 
vlastníky- spíše 
majetní, ale 
zdanění se týká i 
například výplat 
dávek 
penzijního 
připojištění

0,1 % HDP Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně 
pozitivní, přirozený 
zdroj pro sanování 
finanční krize), Nutné 
zlo (odliv kapitálu, 
zdražení některých 
finančních poplatků)

Rozpočtově rychlý, 
dopad na odliv 
investic se 
zpožděním

L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Irsko, 2009

14 Podpora hypoték

Specifické daňové 
úlevy pro plátce 
daně s 
hypotékami

Daně
Občané, 
podnikatelé

Banky, občané, 
stavební 
průmysl

Pozitivní dopad 
na podniky 
působící ve 
stavebnictví

Levnější přístup 
k bydlení

0,15 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (pozitivní 
dopad na trh 
nemovitostí, 
stavebnictví, lepší 
přístup k vlastnímu 
bydlení), Nutné zlo 
(fiskálně negativní, 
selektivní opatření)

Rychlý dopad na 
cenu nemovitostí a 
nájmů (do několika 
měsíců), dopad na 
realitní podnikání s 
několika měsíčním 
zpožděním, na 
stavebnictví s 1-2 
letým zpožděním

E, L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Španělsko, 
2009

15
Fond na podporu 
strategických 
sektorů

Fond na podporu 
strategických 
sektorů

Výdaje
Občané, 
podnikatelé

Podniky, 
zaměstnanci 
působící ve 
strategických 
sektorech

Podpora 
podniků 
působících ve 
strategických 
sektorech

Nižší 
nezaměstnanost

0,27 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora 
klíčových odvětví), 
Nutné zlo (selektivní 
opatření- deformace 
trhu, fiskálně negativní)

Záleží na formě 
podpory

Záleží na 
formě 
podpory

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Španělsko, 
2009
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Číslo Název opatření Popis opatření Skupina 
Hlavní cílová 

skupina
Cílové skupiny

Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 
dopady (mld Kč)

Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

16

Podpora bydlení 
a 
automobilového 
průmyslu

Odvětvová 
podpora pro 
bydlení a 
automobilový 
průmysl

Výdaje
Občané, 
podnikatelé

Automobilový, 
stavební, realitní 
sektor a občané

Pozitivní dopad 
na podniky 
působící v 
cílových 
sektorech

Nižší 
nezaměstnanost
, levnější přístup 
k bydlení

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora 
automobilového 
průmyslu, stavebnictví, 
realitního trhu, levnější 
bydlení), Nutné zlo 
(fiskálně negativní, 
selektivní opatření- 
deformace trhu)

Záleží na formě 
podpory

Záleží na 
formě 
podpory

Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Francie, 
2009

17

Vyšší Zdanění 
doplňkového 
pojištění a 
farmaceutického 
průmyslu

Vyšší Zdanění 
doplňkového 
pojištění a 
farmaceutického 
průmyslu

Výdaje Podnikatelé
Farmaceutický 
průmysl, 
pojišťovny

Negativní 
dopad na 
podniky 
působící ve 
farmaceutické
m průmyslu a 
na pojišťovny 
poskytující 
doplňkové 
pojištění

Dražší pojištění a 
léky

0,1 % HDP Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně 
pozitivní), Nutné zlo 
(negativní dopad na 
relevantní sektory, 
selektivní opatření)

Rychlý- měsíce
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Francie, 
2009

18
Podpora 
cestovního ruchu

Propagace 
turistiky a 
domácího 
cestovního ruchu

Výdaje
Podnikatelé, 
občané

Podniky a 
občané působící 
v cestovním 
ruchu

Pozitivní dopad 
na cestovní 
kanceláře, 
pohostinství 
ad. (zvýšení 
poptávky)

Nižší 
nezaměstnanost

0,13 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (příliv turistů- 
dopad na cestovní 
kanceláře, pohostinství 
atd.), Nutné zlo 
(selektivní opatření)

Záleží na formě 
podpory

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Kypr, 2009

19
Snížení příspěvků 
do penzijních 
fondů

Snížení podpory 
druhého 
důchodového 
pilíře

Výdaje Občané Pojištěnci

Pro současně 
ekonomicky 
aktivní nižší 
důchody v 
budoucnosti 
(větší dopad na 
nízkopříjmové)

0,48 % HDP Permanentní Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně 
pozitivní, narovnání 
trhu finančních 
produktů), Nutné zlo 
(nižší soukromé úspory 
na stáří, větší expozice 
vůči PAYG 
důchodovému pilíři)

Rychlý E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Litva, 2009

20
Zdanění zisku 
energetických 
firem

8 % zdanění zisku 
energetických 
firem 

Výdaje
Podnikatelé, 
občané

Domácnosti, 
podniky působící 
v energetickém 
sektoru

Vyšší daně 
energetických 
firem, dražší 
elektřina pro 
ostatní

Dražší energie 0,1 % HDP Dočasné Rozpočtové

Žádoucí (fiskálně 
pozitivní, přesun od 
zdanění práce), Nutné 
zlo (dražší energie, nižší 
konkurenceschopnost 
firem)

Rychlý L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Maďarsko, 
2009

21 Podpora vzdělání
Zvýšení výdajů na 
vzdělání

Výdaje Občané
Občané, firmy 
(kvalitnější 
pracovní síla)

Kvalitnější 
pracovní síla

Lepší 
uplatnitelnost 
na trhu práce

0,3 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (přesun k 
vzdělanostní 
ekonomice, kvalitní 
pracovní síla), Nutné zlo 
(fiskálně negativní)

Rozpočtově rychlý, 
reálný dopad pomalý 
(několik let než je 
investice do vzdělání 
zúročena v praxi)

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Nizozomí, 
2009

 



 

15 

 

 

 

Číslo Název opatření Popis opatření Skupina 
Hlavní cílová 

skupina
Cílové skupiny

Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 
dopady (mld Kč)

Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

22
Podpora rodin s 
dětmi

Zvýšení daňových 
úlev na dítě

Výdaje Občané Rodiny s dětmi
zlepšení sociální 
situace rodin s 
dětmi

0,1 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (v 
dlouhodobém 
horizontu pozitivní 
dopad na geografický 
vývoj, zvýšení 
spotřeby), Nutné zlo 
(fiskálně negativní)

Dopad na zvýšení 
spotřeby rychlý, na 
demografický vývoj 
pomalý- jen 
dlouhodobá politika

E, L
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Rakousko, 
2009

23
Snížení DPH na 
léky

Snížení DPH na 
léky

Výdaje
Občané, 
podnikatelé

Občané, 
farmaceutický 
průmysl

Pozitivní dopad 
na prodej léků 
(dopad na 
podniky 
působící ve 
farmaceutické
m průmyslu)

Zlevnění léků 0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (pozitivní 
dopad na farmaceutický 
průmysl, dostupnější 
léky- pozitivní dopad na 
zdraví obyvatel), Nutné 
zlo (fiskálně negativní, 
selektivní opatření)

Rychlý E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Rakousko, 
2009

24
Podpora likvidity 
firem

Podpora likvidity 
změnami v 
proceduře a 
časování 
některých 
daňových plateb

Výdaje Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Snížení likviditní  
Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (podpora firem, 
které se pohybují na 
okraji propasti, snižuje 
se tím především 
likviditní riziko), Nutné 
zlo (krátkodobě 
fiskálně negativní)

Rychlý E Public Finances in    
Portugalsko

, 2009

25
Nižší zdanění 
nemovitostí

Nižší daňová 
zátěž, která 
souvisí s bydlením

Výdaje Podnikatelé, 

Vlastníci 
nemovitostí, 
podnikatelé na 
trhu s 
nemovitosti

Pozitivní dopad      
Levnější bydlení, 
nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (růst 
stavebnictví, realitního 
trhu, levnější bydlení), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní, selektivní 
opatření)

Rychlý dopad na 
cenu bydlení, na 
stavebnictví se 
zpožděním 

E Public Finances in    
Portugalsko
, 2009

26
Mzdové dotace 
na kratší pracovní 
poměry

Mzdové dotace na 
kratší pracovní 
poměry

Výdaje Podnikatelé, 
Zaměstnanci, 
zaměstnavatelé

Flexibilnější trh 
práce- snazší 
zaměstnávání a 
propouštění

Nižší 
nezaměstnanost
, zkrácení úvazků 
v době krize

0,6 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (vyšší flexibilita 
pracovního trhu, pokles 
nezaměstnanosti) 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Rychlé zpružnění 
pracovního trhu, 
efektivní využití se 
zpožděním

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Slovinsko, 
2009
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Číslo Název opatření Popis opatření Skupina 
Hlavní cílová 

skupina
Cílové skupiny

Dopad na 
podniky

Sociální dopady
Rozpočtové 
dopady (mld Kč)

Permanentní 
vs. Dočasné

Prorůstové 
vs. 

Rozpočtové
Žádoucí vs. Nutné zlo Reálný dopad E vs. L Zdroj

Opatření ve 
státě a roce

27
Podpora MSP a 
start-up

Podpra MSP a 
start-up

Výdaje Podnikatelé MSP a start-upy

Usnadnění 
rozvoje 
podnikání, 
zvýšení 
konkurence

Více příležitostí 
pro 
nezaměstnané

0,1 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (růst 
zaměstnanosti, 
proinovativní opatření), 
Nutné zlo (fiskálně 
negativní)

Postupný E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Slovinsko, 
2009

28

Dotace na 
investice do 
nových 
technologií a VaV

Dotace na 
investice do 
nových 
technologií a VaV

Výdaje Podnikatelé
Inovativní firmy, 
start-upy, spin-
offy

Pozitivní dopad 
na 
proinovativní 
podniky

Nižší 
nezaměstnanost
, kvalitnější 
pracovní místa

0,2 % HDP Dočasné Prorůstové

Žádoucí (proinovativní 
opatření, růst investic, 
přesun k vyšší přidané 
hodnotě v rámci 
hodnotového řetězce)

Postupný E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Slovinsko, 
2009

29
Více daňově 
odečitatelných 
položek

Rozšíření základu 
daňově 
odečitatelných 
položek

Výdaje Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Nižší daňový 
základ- nižší 
efektivní míra 
zdanění

Nižší 
nezaměstnanost

0,1 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (snížení 
efektivní daně- rozvoj 
podnikání, příliv 
investic), Nutné zlo 
(fiskálně negativní)

Využití rychlé, 
zvýšení investic- 
postupný náběh

E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Finsko, 2009

30
Usnadnění 
podnikům přístup 
k financování

Usnadnění 
podnikům přístup 
k financování

Výdaje Podnikatelé
Firmy, 
podnikatelé

Menší likviditní 
riziko, snazší 
externí 
financování

Nižší 
nezaměstnanost

0,2 % HDP Permanentní Prorůstové

Žádoucí (rozvoj 
podnikání- menší 
likviditní riziko, 
výhodnější přístup k 
externímu financování), 
Nutné zlo 
(pravděpodobně 
fiskálně negativní státní 
intervence)

Postupný E
Public Finances 
in EMU, Evropská 
Komise, 2009

Finsko, 2009
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