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Veřejné finance

Veřejné finance

4. Rozpočtová soustava, 

veřejné výdaje a veřejné příjmy

Rozpo ččččtová soustava

� Veřejné rozpočty představují jeden 
z nejd ůůůůležžžžitěěěějších nástroj ůůůů veřřřřejné správy . 

� Rozpočtová soustava je tvořena veřřřřejnými 
rozpo ččččty a ostatními pen ěžěžěžěžními fondy 
vytvá řřřřenými, rozd ěěěělovanými a pou žžžžívanými 
na principu nenávratnosti, neekvivalence a 
nedobrovolnosti.

Rozpočtová soustava

Do rozpo ččččtové soustavy pat řřřří:

� soustava veřejných rozpočtů
� státní rozpo ččččet,
� rozpo ččččty vyšších územn ěěěě správních celk ůůůů,
� municipální rozpo ččččty .

� soustava mimorozpočtových fondů

� rozpočty ostatních veřejnoprávních organizací

Pojetí veřejného rozpočtu

Veřejný rozpočet jako nástroj veřejné správy:

� jako nástroj financování pot řřřřeb jednotlivých 
institucí veřejné správy a veřejného sektoru -
institucionální pojetí rozpo ččččtu

� jako nástroj financování cílen ěěěě
naprogramovaných pot řřřřeb - řřřřízený výdajový 
rozpo ččččet

Pojetí veřejného rozpočtu

Veřejný rozpočet je současně:

� peněžěžěžěžní fond,
� bilance,
� finan čččční plán,
� nástroj ve řřřřejné politiky.

Veřejný rozpočet jako bilance

Rozpo ččččet můžůžůžůže být:
� vyrovnaný 
� přebytkový 
� deficitní

Struktura ve řřřřejného rozpo ččččtu
� běžný rozpočet
� kapitálový rozpočet



2

Mimorozpočtové fondy

� státní mimorozpo ččččtové fondy
� svěřěřěřěřenecké fondy
� privatiza čččční fondy
� fondy typu vládních agentur
� úččččelové fondy obcí a kraj ůůůů

Rozpočtové zásady

� zásada ka žžžždoro ččččního sestavování a 
schvalování rozpo ččččtu

� zásada reálnosti a pravdivosti rozpo ččččtu
� zásadu úplnosti a jednotnosti rozpo ččččtu
� zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpo ččččtu
� zásada efektivnosti a hospodárnosti
� zásada publicity rozpo ččččtu

Rozpočtový proces

Etapy rozpočtového procesu:

� sestavení návrhu
� projednání a schválení,
� pln ěěěění rozpo ččččtu
� kontrola pln ěěěění rozpo ččččtu

Veřejné finance

Veřřřřejné výdaje

=  náklady na vládou garantované a 
poskytované slu žžžžby a statky.

Dvojí pojetí:
� užší pojetí = VV jako náklady zabezpe ččččení

veřřřřejných statk ůůůů prost řřřřednictvím ve řřřřejných 
rozpo ččččtůůůů

� širší pojetí = řřřřada výdaj ůůůů soukromého sektoru 
je výsledkem vládou zavedených pravidel, 
nařřřřízení a zákon ůůůů

Veřejné finance

Kategorie ve řřřřejných výdaj ůůůů

Dvěěěě kategorie ve řřřřejných výdaj ůůůů:
� vládní nákupy b ěžěžěžěžných statk ůůůů a slu žžžžeb a

kapitálových statk ůůůů a slu žžžžeb
� transferové výdaje (záporné dan ěěěě)

Veřřřřejné výdaje (VV) = vládní výdaje (G) + transfery (Tr) ,

kde G = CG + IG

Veřejné finance

Stěžěžěžěžejní problémy teorie 
veřřřřejných výdaj ůůůů

� stanovení objemu ve řřřřejných výdaj ůůůů,
� struktura ve řřřřejných výdaj ůůůů (na co by m ěěěěly být 

vynalo žžžženy),
� nalezení zdroj ůůůů financování ve řřřřejných výdaj ůůůů,
� výrazná dynamika r ůůůůstu ve řřřřejných výdaj ůůůů ve 2. pol. 

20. stol.,
� efektivnost ve řřřřejných výdaj ůůůů,
� posouzení d ůůůůsledk ůůůů (efekt ůůůů) veřřřřejných výdaj ůůůů.
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Klasifikace ve řřřřejných výdaj ůůůů (I)

� 1)  Hledisko ččččasové a druhové
� běžěžěžěžné výdaje (neinvesti čččční, provozní)
� kapitálové výdaje

� 2)  Hledisko návratnosti
� nenávratné výdaje
� návratné výdaje

� 3)  Hledisko ú ččččelu = odvětvové třídění výdajů
� viz rozpočtová skladba

Veřejné finance

Klasifikace ve řřřřejných výdaj ůůůů (II)

� 4) Hledisko zp ůůůůsob ůůůů a důůůůsledk ůůůů alokace ve řřřřejných výdaj ůůůů
v návaznosti na funkce VF

� aloka čččční výdaje,
� redistribu čččční výdaje,
� stabiliza čččční výdaje .

� 5) Hledisko úrovní ve řřřřejné správy
� výdaje státního rozpo ččččtu a výdaje státních ú ččččelových fond ůůůů
� výdaje rozpo ččččtůůůů územní samosprávy a výdaje mimorozpo ččččtových fond ůůůů

územní samosprávy 

� 6) Hledisko plánovatelnosti
� výdaje plánovatelné
� výdaje neplánovatelné

Veřejné finance

Struktura ve řřřřejných výdaj ůůůů

Struktura VV se měnila v čase v závislosti 
na změěěěnách :

� ekonomické a sociální struktury 
spole ččččnosti,

� úlohy státu,
� ve stabiliza čččční (fiskální) politice státu .

Veřejné finance

Velikost ve řřřřejných výdaj ůůůů

� metoda absolutní velikosti VV

� metoda podílu VV na HDP

Veřejné finance

Elasticita ve řřřřejných výdaj ůůůů (E)

Elasticita ve řřřřejných výdaj ůůůů vyjad řřřřuje 
změěěěnu ve řřřřejných výdaj ůůůů (VV) ke 
změěěěněěěě HDP mezi obdobími, tj.:

[(VV t+1 – VVt) : VVt ]
[(HDP t+1 – HDPt) : HDP t]

Veřejné finance

Vývoj ve řřřřejných výdaj ůůůů

Faktory r ůůůůstu ve řřřřejných výdaj ůůůů:

� geografické faktory 
� demografické faktory 
� urbanistické faktory 
� technicko-technologické faktory 
� demonstrační efekt 
� fiskální iluze 
� růst důchodu 
� inflace 
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Teorie vysv ěěěětlující r ůůůůst ve řřřřejných 
výdaj ůůůů (I)

� 1) Wagner ůůůův zákon.
� 2) Teorie prahových efekt ůůůů.
� 3) Teorie stup ňňňňovitého r ůůůůstu.
� 4) Teorie státu blahobytu.
� 5) Vývojové modely r ůůůůstu ve řřřřejných 

výdaj ůůůů.

Veřejné finance

Teorie vysv ěěěětlující r ůůůůst ve řřřřejných 
výdaj ůůůů (II)
� ad 1) Wagner ůůůův zákon

Wagner ůůůův zákon = tzv. zákon rostoucích 
veřřřřejných výdaj ůůůů jako d ůůůůsledek 
spole ččččenského vývoje.

� ad 2) Teorie prahových efekt ůůůů (Peacock ůůůův a 
Wiseman ůůůův klasický model r ůůůůstu VV)
Je založen na existenci ur ččččitého krizového 
jevu (válka, přírodní katastrofa…), který si 
vyžžžžádá růůůůst VV . 

Veřejné finance

Teorie vysv ěěěětlující r ůůůůst ve řřřřejných 
výdaj ůůůů (III)
� ad 3) Teorie stup ňňňňovitého r ůůůůstu

� Technologické změny
� Baumolův  zákon

� ad 4) Teorie blahobytu
Stát má podle této teorie zajistit určitou životní úroveň
všem občanům, tzn. i těm sociálně nejslabším. Zvyšují se 
zejména veřejné výdaje na sociální zabezpečení. 

� ad 5) Vývojové modely r ůůůůstu ve řřřřejných výdaj ůůůů
Investice veřejného sektoru jsou nezbytné, aby poháněly 
ekonomiku k odrazu do středních fází ekonomického a 
sociálního růstu. 

Veřejné finance

Mikroekonomické aspekty 
veřejných výdajů

� Důůůůchodový efekt (v případě neúčelové
dotace)

� Substitu čččční efekt (v případě účelové
dotace)

Veřejné finance

Veřřřřejné p řřřříjmy

Veřřřřejné p řřřříjmy tvo řřřří:
� daněěěě
� poplatky
� půůůůjččččky (p řřřříjmy úv ěěěěrové)

Veřejné finance

Klasifikace veřejných příjmů

1) Hledisko návratnosti
• nenávratné přřřříjmy (neúvěěěěrové)
• návratné přřřříjmy (úvěěěěrové)

– krátkodobé
– dlouhodobé, přřřříp. 

střřřředněěěědobé

2) Hledisko ččččasové
• běžěžěžěžné přřřříjmy

– daňňňňové
– nedaňňňňové

• kapitálové přřřříjmy

3) Hledisko míry závaznosti
• obligatorní (nárokované, mandatorní)
• fakultativní

4) Hledisko urččččení peněžěžěžěžního fondu
• rozpoččččtové přřřříjmy
• mimorozpoččččtové přřřříjmy

5) Hledisko vládní úrovněěěě

• přřřříjmy nadnárodních rozpoččččtůůůů,

• přřřříjmy státního rozpoččččtu

• přřřříjmy územních samospráv
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1) Daň

Daň je povinná, nenávratná, 
neekvivalentní a neú ččččelová platba do 
veřřřřejného rozpo ččččtu,  je obvykle 
pravidelná . 

Charakteristiky dan ěěěě
� neekvivalentnost
� neúčelovost

Veřejné finance

1) Daň

Daněěěě se platí:
� v určitých intervalech
� při zvláštních událostech

Mezi dan ěěěě patřřřří podle jejich teoretického 
vymezení a definice také:

� cla 
� přřřříspěěěěvky na sociální zabezpe ččččení

Veřejné finance

Klasifikace daní
1) Klasifikace podle p řřřředměěěětu
� daněěěě důůůůchodové,
� daněěěě majetkové (kapitálové),
� daněěěě ze spot řřřřeby.

2)  Třřřříděěěění daní podle p řřřředpokládaného p řřřřesunu
� daněěěě přřřřímé,
� daněěěě nepřřřřímé.

3)  Ekonomicky významné je třídění daní na:
� valorické
� specifické (jednotkové)

4) Třřřříděěěění podle da ňňňňové ur ččččení
� Svěřěřěřěřené (výlu ččččné) dan ěěěě
� Sdílené dan ěěěě

Veřejné finance

Klasifikace podle předmětu (I)

a) Důůůůchodové dan ěěěě
� Přřřředměěěětem je d ůůůůchod (p řřřříjem) poplatníka . 

b) Spot řřřřební dan ěěěě
� specifické (selektivní) spot řřřřební dan ěěěě
� všeobecné spot řřřřební dan ěěěě (něěěěkdy té žžžž obratové) -

napřřřř. DPH

� = zdaňňňňují spot řřřřebu výrobk ůůůů a slu žžžžeb.

� Nerespektují důchodovou situaci poplatníka.

Veřejné finance

Klasifikace podle předmětu (II)

c) Majetkové dan ěěěě
� Jsou historicky nejdéle vyu žžžžívaným typem 

daní . 
� Přřřředměěěětem majetkové daně je majetek . 

Majetkové dan ěěěě zdaňňňňují:
� majetek ve vlastnictví (držbě)
� nabytí majetku

Veřejné finance

Daňová kvóta

� Daňňňňová kvóta = podíl da ňňňňových p řřřříjmůůůů
(daně, poplatky, cla) na HDP.

(daňňňňové p řřřříjmy : HDP) x 100
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2) Poplatek

Poplatky jsou charakterizovány:
� dobrovolností
� ekvivalencí
� úččččelovostí

Výtěžěžěžěžek z poplatk ůůůů je určen na financování produkce 
poskytovaných statk ůůůů. 

Rozlišujeme:
� poplatky u žžžživatelské
� správní poplatky

Veřejné finance

3) Půjčky (příjmy úvěrové)

Charakteristika p ůůůůjčččček:
� návratnost
� ekvivalence
� dobrovolnost
� nepravidelnost

Půůůůjččččky
� účelové
� neúčelové


