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Z expozé místopfiedsedy vlády
a ministra financí k návrhu
státního rozpoãtu âR na rok 2001*

VáÏen˘ pane pfiedsedo,
váÏené paní poslankynû, váÏení páni poslanci,
dámy a pánové,

vláda âeské republiky pfiedstupuje pfied Poslaneckou snûmovnu s návrhem
státního rozpoãtu pro rok 2001. Dovolte mi, abych se pfiedev‰ím zamûfiil na
vysvûtlení základních principÛ, na jejichÏ základû byl návrh státního roz-
poãtu na pfií‰tí fiskální rok zpracován, a pokusil se tyto principy vysvûtlit
a zdÛvodnit.

Tûchto principÛ je v zásadû pût. Prvním principem, zcela samozfiejm˘m,
je zhodnocení dosavadního makroekonomického v˘voje âeské republiky v le-
tech pfiedchozích, a zejména v roce leto‰ním, tedy v roce 2000. Nedílnou sou-
ãástí je zhodnocení tohoto v˘voje a prognóza makroekonomického v˘voje pro
kalendáfiní rok 2001.

âeská ekonomika se dnes nachází v situaci, kdy poãínaje druh˘m ãtvrt-
letím roku 1999 nepfietrÏitû roste hrub˘ domácí produkt a od poãátku roku
2000 se rovnûÏ pomûrnû pfiíznivû vyvíjí míra nezamûstnanosti. ZároveÀ
v roce 1999 míra inflace klesla na nejniÏ‰í úroveÀ za celou dobu existence
samostatné âeské republiky. Dosavadní signály o v˘voji nezamûstnanosti
v tomto kalendáfiním roce nenasvûdãují tomu, Ïe by v ekonomice existovaly
nûjaké domácí inflaãní tlaky, a to ani na stranû poptávky, ani na stranû na-
bídky. Je tomu tak i pfies souãasné pÛsobení dvou vnûj‰ích jevÛ, které v˘-
voj ãeské ekonomiky bezesporu komplikují. Jde o v˘voj kurzu eura k ame-
rickému dolaru a v souvislosti s tím pak o v˘voj svûtov˘ch cen ropy a zpro-
stfiedkovanû jin˘ch produktÛ, jejichÏ cena se na cenu ropy váÏe. âeská eko-
nomika zatím projevuje dobrou schopnost absorpce tohoto vnûj‰ího nárazu,
takÏe lze i pfies negativní pÛsobení tûchto dvou faktorÛ oãekávat pomûrnû
pfiízniv˘ v˘voj celoroãní míry inflace – její v˘‰e by se mûla pohybovat kolem
4 %. V dobû sestavování základních makroekonomick˘ch pfiedpokladÛ ná-
vrhu státního rozpoãtu byly známy údaje o hospodafiení âeské republiky za
1. pololetí t. r. Taková situace je i dnes, kdy máme více informací pouze
o nûkter˘ch dílãích údajích, nikoliv v‰ak makroekonomick˘ch – jde o dílãí
odvûtvové údaje, popfiípadû o údaje o nezamûstnanosti za nûkolik posled-
ních mûsícÛ.

* v˘klad ministra financí âR Pavla Mertlíka pfiednesen˘ v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR
pfii prvním ãtení návrhu státního rozpoãtu dne 19. fiíjna 2000



V˘voj posledních mûsícÛ byl pfiedvídán, resp. je spí‰e pfiíznivûj‰í. Domní-
vám se, Ïe tedy není Ïádn˘ dÛvod k tomu, abychom na základû tohoto krát-
kého v˘voje od pfiípravy návrhu státního rozpoãtu do souãasnosti mûnili ná-
zor na makroekonomická data, na nichÏ se návrh státního rozpoãtu zakládá.
Ten poãítá s tím, Ïe hrub˘ domácí produkt âeské republiky ve stál˘ch ce-
nách – ãili reáln˘ hrub˘ domácí produkt – vzroste meziroãnû o 3 %, míra
inflace v roce 2001 dosáhne 4,7 % a celoroãní míra nezamûstnanosti se v prÛ-
mûru udrÏí na úrovni zhruba 9 %. V‰echny tyto odhady jsou odhady kon-
zervativní v úãetním slova smyslu. Znamená to, Ïe jde spí‰e o dolním úro-
veÀ odhadu, vycházíme-li ze spektra odhadÛ jednotliv˘ch institucí, jak
vefiejn˘ch, jako je tfieba âesk˘ statistick˘ úfiad, tak soukrom˘ch, které se
zab˘vají makroekonomick˘m prognózováním.

Základní ãísla celého rozpoãtového dokumentu jsou tedy v tradici v‰ech
pfiedkladatelÛ návrhÛ státního rozpoãtu volena zpÛsobem, kter˘ oznaãím
za opatrn˘ a dostateãnû solidní. Prognóza naplÀování pfiíjmové, resp. i v˘-
dajové stránky zaloÏená na tûchto ãíslech je prognózou reálnû a realisticky
zodpovûdnû pfiipravenou.

V souvislosti s tímto prvním bodem povaÏuji za dÛleÏité zdÛraznit, Ïe Mi-
nisterstvo financí pfii platném právním fiádu, zejména v oblasti daÀové a cel-
ní, jakoÏ i za situace dan˘ch mandatorních v˘dajÛ a pfii platnosti uvedené
makroekonomické prognózy pfiedpokládá, Ïe celkové pfiíjmy státního roz-
poãtu dosáhnou 636,2 mld. Kã a v˘daje 685,2 mld. Kã, pfiiãemÏ saldo odpo-
vídá deficitu 49 mld. Kã.

DÛleÏit˘ prvek pfii konstrukci samotného zákona o státním rozpoãtu
a údajÛ, které jsou v tomto návrhu zákona obsaÏeny, pfiedstavuje zmûna
metodiky pfiípravy státního rozpoãtu. Parlament âeské republiky na návrh
vlády pfiijal v tomto kalendáfiním roce nová rozpoãtová pravidla. Tento nov˘
zákon – na rozdíl od rozpoãtov˘ch pravidel platn˘ch do konce leto‰ního roku,
podle nichÏ byl sestaven je‰tû státní rozpoãet na rok 2000 – zahrnuje do v˘-
dajové strany státního rozpoãtu novou kapitolu „Operace státních finanã-
ních aktiv“. Na v˘dajové i pfiíjmové stranû se proto objevují nûkteré poloÏky,
které v pfiedchozích rozpoãtech chybûly.

Podíváme-li se na návrh rozpoãtu optikou staré metodiky platné do souãas-
nosti, potom by pfiíjmy státního rozpoãtu byly vyãísleny ãástkou 630,7 mld. ko-
run, v˘daje ãástkou 650,7 mld. Kã, saldo by dosáhlo v˘‰e 20 mld. Kã.

Druh˘m principem, kter˘m se vláda pfii pfiípravû návrhu státního rozpoã-
tu fiídila, byly rozpoãtové priority vlády. Vláda na svém jednání na jafie le-
to‰ního roku v návaznosti na své programové prohlá‰ení a na zprávu o pl-
nûní programového prohlá‰ení vlády za první dva roky její ãinnosti pfiijala
usnesení, kter˘m urãila tfii rozpoãtové priority pro fiskální rok 2001. Pfii-
tom pofiadí rozpoãtov˘ch priorit zároveÀ vyjadfiuje stupeÀ jejich v˘znam-
nosti.

První prioritou je oblast vzdûlání. Vzdûlání chápané jako komplexní po-
jem zdaleka nezahrnuje pouze kapitolu Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy; zahrnuje i jiné aktivity, které lze nalézt v jin˘ch v˘dajov˘ch po-
loÏkách návrhu státního rozpoãtu a které také souvisejí se snahou vlády
o zv˘‰ení vzdûlanosti obãanÛ âeské republiky. Jde tedy rovnûÏ o oblast vûdy,
v˘zkumu, v˘voje a fiadu dal‰ích souvisejících oblastí.

Druhá priorita zÛstává shodná s návrhem rozpoãtu na leto‰ní rok; jsou jí
programy nezbytné pro vstup do Evropské unie. Zde bych rád upozornil, Ïe

3Finance a úvûr, 51, 2001, ã. 1



návrh státního rozpoãtu je poprvé z hlediska dosavadních zku‰eností âR pfii-
praven rovnûÏ tak, aby byl koordinován s národním programem, kter˘ schvá-
lila vláda na jafie tohoto roku. Jde tedy o údaje, které jiÏ byly v rámci jiného
velmi v˘znamného materiálu ve vztahu k Evropské unii projednávány.
S touto skuteãností souvisí také v˘znamnûj‰í podíl Ministerstva zahraniã-
ních vûcí, a to jako odborného orgánu vlády, na pfiípravû státního rozpoãtu;
jako orgánu, kter˘ je schopen jednoznaãnû fiíci, kter˘ z programÛ zahrnu-
t˘ch do v˘dajové strany rozpoãtu je nutné plnit v následujícím fiskálním roce
tak, abychom splnili jednotlivé kroky vypl˘vající z poziãních dokumentÛ
a ostatních dokumentÛ t˘kajících se na‰eho vztahu k Evropské unii.

Tfietí rozpoãtovou prioritou je regionální rozvoj, vãetnû rozvoje zamûst-
nanosti. RovnûÏ tato priorita byla vládou chápána ‰iroce, protoÏe tento roz-
voj v sobû v regionálním prÛmûtu koncentruje celou fiadu oblastí prÛmys-
lové politiky a dal‰ích hospodáfisk˘ch politik.

Tfietím principem, podle nûhoÏ vláda pfiistupovala k tvorbû návrhu stát-
ního rozpoãtu, bylo zachování reálné mzdové úrovnû ve vefiejném sektoru.
V˘jimku tvofií mzdová úroveÀ pedagogick˘ch pracovníkÛ v sektoru ‰kolství,
tedy uãitelÛ, kde návrh pfiedpokládá – a myslím, Ïe velmi správnû – rÛst.
Vláda si uvûdomuje v˘znam právû této profesní kategorie z hlediska dlou-
hodobé konkurenceschopnosti a sociálního blaha âeské republiky a jejích
obãanÛ.

âtvrt˘m principem je maximální úspornost na v˘dajové stranû státního
rozpoãtu. Ministerstvo financí ve spolupráci se Svûtovou bankou koncem
loÀského roku zahájilo spoleãn˘ program, kter˘ se jmenuje Revize v˘dajové
stránky rozpoãtu âR. V˘sledky programu, které mûla vláda, resp. Minis-
terstvo financí, k dispozici v dobû pfiípravy návrhu státního rozpoãtu, byly
dílãí a pln˘ efekt tohoto externího zhodnocení efektivnosti v˘dajové strany
státního rozpoãtu oãekáváme aÏ v pfií‰tím roce. V˘raznûji tedy ovlivní aÏ
pfiípravu návrhu rozpoãtu na fiskální rok 2002. Pfiesto dílãí poznatky spolu
s na‰imi zku‰enostmi byly aktivnû vyuÏity jiÏ letos právû proto, abychom
nezbytné ‰krty na v˘dajové stranû navrhovali pfiedev‰ím zpÛsobem, kter˘
dbá na efektivnost jednotliv˘ch programÛ. ·lo o ‰krty selektivní, nikoli
plo‰né. Vláda se poctivû snaÏila nalézt takové oblasti úspor, kde jsou úspory
Ïádoucí, a naopak zachovat ãi eventuálnû posílit ty programy, které byly
v minulosti podfinancovány.

Posledním, mediálnû velmi diskutovan˘m pát˘m principem byla otázka,
zda pouÏijeme „starou“ metodiku, tedy stará rozpoãtová pravidla, pro dosa-
Ïení v˘‰e deficitu na úrovni 20 mld. Kã. Tento princip byl rovnûÏ zakotven
v jednom z usnesení vlády. Domníváme, Ïe jeden z klíãov˘ch prvkÛ progra-
mového prohlá‰ení vlády v oblasti vefiejn˘ch financí, tj. dosáhnout v del‰ím
období vyrovnaného a vnitfinû stabilního systému vefiejn˘ch financí, je nutné
plnit rovnûÏ postupn˘m sniÏováním deficitÛ státního rozpoãtu. Závazek do-
sáhnout úrovnû 20 mld. Kã lze diskutovat v ekonomickém slova smyslu –
zda to má b˘t 20, 21, 19 mld. Kã apod. –, nicménû trend vedoucí k ãíslu to-
hoto fiádu je podle mého názoru objektivnû ekonomicky zcela dobfie zdÛ-
vodniteln .̆

VáÏené dámy, váÏení pánové, dovolte, abych se vyjádfiil k nûkter˘m prv-
kÛm návrhu státního rozpoãtu, které byly nejvíce diskutovány, a to i na za-
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sedání rozpoãtového v˘boru, které se zab˘valo tímto návrhem státního roz-
poãtu a které pfiedcházelo dne‰nímu jednání Poslanecké snûmovny.

Jedním z dvou témat, k nimÏ bych se rád vyjádfiil, je otázka celkové re-
formy systému vefiejn˘ch financí. Vláda âR celkovou reformu systému ve-
fiejn˘ch financí zapsala do svého programového prohlá‰ení právû do zaãátku
ãásti, která se vûnuje finanãní politice a hospodáfiské politice jako celku.
Domníváme se, Ïe je to velmi dÛleÏitá priorita. Státní rozpoãet pro rok 2001
je státním rozpoãtem, kter˘ poprvé vychází z prvních dílãích krokÛ reformy
vefiejn˘ch financí. Je zásluhou i Poslanecké snûmovny a celého Parlamentu
âR, Ïe první dílãí, ale velmi v˘znamné kroky jiÏ probûhly. Mám na mysli
zejména právû schválení nov˘ch rozpoãtov˘ch pravidel, která jsou normou
spí‰e technokratickou, nepfiíli‰ viditelnou z pohledu vefiejnosti, ale nesmírnû
v˘znamnou. V˘znamnou mimo jiné právû proto, Ïe poprvé v historii âR
umoÏÀují vznik státní pokladny a na jejím základû vyuÏití moderního
systému fiízení celkov˘ch aktiv a pasiv státního rozpoãtu a fiízení v˘dajové
stránky rozpoãtu, tedy to, ãemu se fiíká public expenditure management.
Nová rozpoãtová pravidla k tomu vytvofiila právní pfiedpoklady. V tomto
smyslu nová rozpoãtová pravidla sama o sobû pfiedstavují základní systé-
movou zmûnu v procesu reformy vefiejn˘ch financí jako celku.

V souãasné dobû probíhají na Ministerstvu financí velmi intenzivní práce
na pfiípravû systému státní pokladny a pfiedpokládáme, Ïe nejpozdûji za-
ãátkem roku 2002, tj. s pÛsobností dal‰ího rozpoãtu, by tato nová instituce
v rámci Ministerstva financí jiÏ mohla zaãít reálnû fungovat a plnit svÛj
úãel.

Spolu s tím bych rád pfiipomnûl navazující a velmi úzce související zákon
o majetku státu, kter˘ dává mnohem lep‰í podmínky právû pro integrované
fiízení celkov˘ch pfiíjmÛ a v˘dajÛ státního rozpoãtu.

Dále – a nikoli v poslední fiadû – byly pfiijaty dÛleÏité zákony, které se
bezprostfiednû t˘kají vzniku krajského zfiízení a reformy vefiejné správy.
RovnûÏ do‰lo ke schválení dílãích, leã velmi dÛleÏit˘ch zákonÛ zakotvují-
cích prvky fondového hospodafiení ve dvou dÛleÏit˘ch oblastech, tj. v oblasti
dopravy, resp. dopravní infrastruktury, a v oblasti bydlení. Tyto nové prvky
právního fiádu âeské republiky návrh státního rozpoãtu v˘znamnû ovliv-
nily. Pfiipravují se i dal‰í kroky reformy vefiejn˘ch financí, z nichÏ jako nej-
dÛleÏitûj‰í bych uvedl pfiípravu zmûn ve v˘bûru daní a cel, postupnou pfií-
pravu modernizace daÀové soustavy nebo celkové finanãní soustavy, samo-
zfiejmû vãetnû sociálního poji‰tûní, a v neposlední fiadû sociální reformu a v ní
zejména reformu penzijní, u níÏ pfiípravná fáze jiÏ vstoupila do úrovnû vlá-
dou schválen˘ch návrhÛ základního zákona.

Stejnû jako v mnoha jin˘ch zemích je celková reforma vefiejn˘ch financí
programem na celou fiadu let, programem pfiesahujícím funkãní období jedné
vlády. V âR jsme první kroky uãinili právû loni a návrh státního rozpoãtu
na rok 2001 je prvním, kter˘ tyto kroky reflektuje, samozfiejmû v men‰í
mífie, neÏ tomu bude u rozpoãtÛ následujících.

Druh˘ bod, ke kterému bych se rád vyjádfiil právû v návaznosti na jed-
nání rozpoãtového v˘boru Poslanecké snûmovny, je otázka vyuÏití pfiedpo-
kládaného jednorázového pfiíjmu státního rozpoãtu získaného z uvaÏova-
ného prodeje licencí na novou generaci systému mobilní telefonie, oznaãova-
né jako UMTS.
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Rád bych za prvé uvedl, Ïe tento jednorázov˘ pfiíjem není v tomto návrhu
státního rozpoãtu jednorázov˘m pfiíjmem jedin˘m. Jako jin˘ jednorázov˘
pfiíjem bych zmínil napfi. nûkteré oãekávané poloÏky v oblasti pfiíjmÛ z de-
blokací pohledávek âeské republiky vÛãi zahraniãí ãili tzv. zahraniãního
dluhu. Dále bych pfiipomnûl, Ïe i v rozpoãtech celé fiady minul˘ch let byly
takovéto jednorázové pfiíjmy v rÛzné mífie zapojovány. Tak napfiíklad do
roku 1996 byly v návrzích státních rozpoãtÛ kaÏdoroãnû schváleny pfiíjmy
ve formû dotací z Fondu národního majetku, v leto‰ním a v loÀském roce
jsou do rozpoãtu zahrnuty pfiíjmy z prodeje podílu státu, reprezentovaného
Ministerstvem financí, v âeskoslovenské obchodní bance, a bylo by jistû
moÏné podrobnû uvést celou fiadu pfiípadÛ dal‰ích.

Na druhé stranû je tfieba fiíci i to, Ïe stejnû, jako má návrh státního roz-
poãtu jednorázové pfiíjmy, má i jednorázové v˘daje. Je tomu tak kaÏd˘ rok
– pfii rekapitulaci jenom za poslední dva roky, tj. rok leto‰ní a pfií‰tí, pak
pÛjde mimo jiné o jednorázové v˘daje, které jsou spojeny právû s reformou
vefiejné správy. Ale to je jenom jeden z dílãích pfiíkladÛ.

Tuto ãást bych tedy ukonãil vyjádfiením pfiesvûdãení, Ïe je obvyklou praxí
v koncepci v‰ech rozpoãtÛ âeské republiky, Ïe obsahují jednotlivé jednorá-
zové poloÏky jak na pfiíjmové, tak na v˘dajové stránce státního rozpoãtu,
a sám o sobû pfiípad UMTS není niãím mimofiádn˘m. To, co je na nûm jistû
neobvyklé, je v˘‰e oãekávaného pfiíjmu. Nemám v‰ak na mysli, Ïe by tato
v˘‰e byla nerealistická, naopak je velmi umûfiená; a já vûfiím, Ïe se podafií
realizovat pfiíjem vy‰‰í. V absolutním slova smyslu jde v‰ak o ãástku velmi
vysokou.

Pfiíjmy a v˘daje státního rozpoãtu nejsou spolu z velké ãásti nûjak˘m jed-
noznaãn˘m zpÛsobem vzájemnû provázány. Nelze fiíci, Ïe koruna v pfiíjmu
pfiijatá jist˘m zpÛsobem je urãena k pouÏití nûjak˘m jin˘m, pfiesnû defino-
van˘m zpÛsobem. Rozhodnû v‰ak není cílem vlády âeské republiky – a je
to rovnûÏ bod, kter˘ se objevuje v na‰em programovém prohlá‰ení – vytvá-
fiet zbyteãné v˘daje a zpÛsobovat neodÛvodnûné nárÛsty deficitÛ státního
rozpoãtu, resp. státního dluhu. V této souvislosti je vláda âeské republiky
pfiipravena hledat v‰echny moÏné cesty k tomu, aby eventuální dodateãné
pfiíjmy státního rozpoãtu byly pouÏity buì na sníÏení státního dluhu, nebo
na velmi dobfie zdÛvodnûné investiãní v˘daje. Zde musím zmínit zejména
oblast dopravní infrastruktury a jin˘ch infrastruktur, u nichÏ existuje ob-
rovsk˘ reáln˘ dluh této ekonomiky, kter˘ bude tfieba zaplatit. Vláda je tedy
pfiipravena v prÛbûhu pfií‰tího kalendáfiního roku ãást v˘nosÛ Fondu ná-
rodního majetku v ãástce fieknûme kolem 20 mld. Kã pouÏít na pokrytí ãásti
souãasného dluhu.

Koneãnû, dámy a pánové, na závûr svého expozé k návrhu státního roz-
poãtu bych se rád vyjádfiil obecnûji ke struktufie v˘dajové strany státního
rozpoãtu.

Tak jako kaÏd˘m rokem pfiedpokládá vláda i v roce 2000, Ïe návrh stát-
ního rozpoãtu na rok 2001 bude nejen podroben velmi dÛkladnému rozboru
ze strany jednotliv˘ch parlamentních v˘borÛ, resp. v˘borÛ Poslanecké snû-
movny, ale i Ïe k tomuto návrhu státního rozpoãtu bude vyslovena celá fiada
pozmûÀovacích návrhÛ, jak˘m zpÛsobem v˘dajové poloÏky upravit. To je ty-
pická agenda pro rozpoãtov˘ v˘bor a pro ostatní v˘bory Poslanecké snû-
movny a poté pro druhé ãtení a tfietí ãtení návrhu státního rozpoãtu v rámci
pléna Poslanecké snûmovny. Stejnû jako v pfiedchozích letech je vláda pfii-
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státní očekávaná návrh st. rozdíl index oček. návrh
rozpočet skutečnost rozpočtu 2001- 2001/ skt. 2000 2001

2000 (OS)2000 2001 OS2000 OS2000* (podíl v %)* (podíl v %)*
Daňové příjmy celkem 569,1 564,7 594,5 29,8 105,3 94,4 93,4
v tom: příjmy z daní 

a poplatků 347,5 344,2 360,1 15,9 104,6 57,6 56,6
pojistné na soc.
zabezpečení 221,6 220,5 234,4 13,9 106,3 36,9 36,8

Nedaňové a kapitálové 
příjmy, přijaté dotace 23,1 33,2 41,7 8,5 125,5 5,6 6,6
Příjmy celkem 592,2 597,9 636,2 38,3 106,4 100,0 100,0
Sociální dávky (bez akt.
politiky zaměstnanosti)*** 253,7 256,3 272,0 15,7 106,1 37,5 39,7
Platy zaměstnanců 
a ostatní platby za 
provedenou práci 53,2 53,4 63,9 10,5 119,6 7,8 9,3
Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
a příděly FKSP 19,4 19,4 22,8 3,4 117,4 2,9 3,4
Úroky a ostatní finanční 
výdaje 18,3 18,4 22,8 4,4 123,5 2,7 3,3
Ostatní neinvestiční 
nákupy a související 
výdaje RO 40,6 40,4 49,4 9,0 122,3 5,9 7,2
Neinvestiční transfery 
a půjčky veřejným 
rozpočtům územní úrovně 27,3 29,0 18,0 -11,0 62,2 4,2 2,6
Neinvestiční dotace 
a půjčky neziskovým 
organizacím 3,9 6,4 6,2 -0,2 96,8 0,9 0,9
Neinvestiční transfery 
a půjčky příspěvkovým 
organizacím 62,0 61,5 72,5 11,0 117,8 9,0 10,6
Neinvestiční transfery 
fondům sociálního 
a zdravotního pojištění 28,2 27,7 28,0 0,3 101,0 4,1 4,1
Neinvestiční dotace 
státním fondům 2,5 2,4 4,2 1,8 174,5 0,4 0,6
Neinvestiční transfery 
do zahraničí 1,9 1,9 2,9 1,0 152,0 0,3 0,4
Neinvestiční půjčky do
zahraničí (vládní úvěry) 2,4 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0
Dotace a půjčky
podnikatelským 
subjektům 35,1 88,2 52,1 -36,1 59,1 12,9 7,6
Ostatní běžné výdaje** 17,3 16,3 19,7 3,4 120,7 2,4 2,9
Běžné výdaje celkem 565,8 621,5 634,5 13,0 102,1 91,0 92,6
Kapitálové výdaje 
celkem 61,6 61,4 50,7 -10,7 82,7 9,0 7,4
Výdaje celkem 627,4 682,9 685,2 2,3 100,3 100,0 100,0
Schodek -35,2 -85,0 -49,0 36,0

Bilance návrhu státního rozpočtu na rok 2001
v mld. Kč

vysvětlivky: * počítáno z údajů v tis. Kč
** Zahrnuje výdaje nezahrnuté do výše vyjmenovaných titulů, např. příspěvky na stavební spoření, pen-

zijní připojištění, vládní rozpočtovou rezervu v kapitole VPS.
*** vč. dávek do zahraničí vykazovaných na podsesk. pol. 553



pravena diskutovat o rÛzn˘ch modalitách v˘dajÛ a oãekává, Ïe v˘sledná po-
doba státního rozpoãtu bude korigována tam, kde bude pfiíslu‰ná vût‰inová
vÛle poslancÛ, která je vÏdy podloÏena celou fiadou reáln˘ch potfieb rozvoje
ãeské spoleãnosti a ãeského národního hospodáfiství.

Byl bych rád, kdyby tato diskuze tedy probûhla právû v rámci, o nûmÏ
jsem hovofiil, to znamená v rámci v˘borÛ a v rámci druhého a tfietího ãtení.
Nyní je rozhodující posouzení toho, jak˘m zpÛsobem je utvofiena celková
konstrukce státního rozpoãtu.

VáÏené dámy, váÏení pánové, chtûl bych dodat, Ïe dokument provázející
návrh zákona o státním rozpoãtu je letos velmi podrobn .̆ Pfiipomínám ze-
jména se‰it, kter˘ se t˘ká hospodafiení vefiejn˘ch rozpoãtÛ jako celku a po-
pisu hospodafiení transformaãních institucí; tento materiál byl pfiipraven
v podrobnosti a mífie transparentnosti, které jsou v porovnání se v‰emi roz-
poãty âeské republiky dosud nejvy‰‰í. Podobn˘ rozbor se objevil jiÏ v mi-
nulém návrhu a bûhem leto‰ního roku do‰lo k jeho rozpracování. Vzhledem
k tomu, Ïe jsem se pokusil uvést základní fakta a základní koncepci návrhu
státního rozpoãtu, je nyní moÏné postoupit k obecné rozpravû, pfiedev‰ím
o makroekonomick˘ch a koncepãních souvislostech tohoto rozpoãtu. Záro-
veÀ je moÏné, abych Vás jménem vlády âeské republiky poÏádal o to, abyste
propustili tento návrh do druhého ãtení.

SUMMARY

JEL Classification: A1, E6
Keywords: state budget – macroeconomics

Exposé to the 2001 State Budget Discussion 
in the Czech Parliament
Pavel MERTLÍK – Czech Minister of Finance

Finance Minister Pavel Mertlík outlined the principles of 2001 state budget. First
he analysed the macroeconomic conditions that influence the state budget – expec-
ted inflation rate, GDP growth the rate of unemployment. Further affecting the state
budget arithmetic are the exchange rate of the Czech koruna and the price of oil.
New budgetary rules approved during 2000 impart a new framework for state bud-
get preparation. The minister stressed that the 2001 state budget addresses the go-
vernment’s top priorities: education, EU accession, and a proactive employment po-
licy. Restricting expenditures was cited as another priority. Furthermore, he ex-
plained the government’s approach to using privatization revenues from the sale 
of UTMS licenses in 2001.
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