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PROGRAM SIGMA

Program SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern Euro-
pean Countries) je zaměřen na podporu zlepšování správy a řízení veřejného sektoru v zemích střední a východ-
ní Evropy. Je společnou iniciativou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské unie
a je v podstatě financován z prostředků Evropské unie – z programu Phare. OECD je mezivládní organizace,
která reprezentuje třicet vyspělých tržních ekonomik s demokratickými režimy. Její Centrum pro spolupráci
s nečlenskými zeměmi (Centre for Co-operation with Non-Members) nabízí poradenství a technickou pomoc
OECD v oblasti širokého spektra ekonomických otázek tranzitivním zemím střední a východní Evropy a stá-
tům na území bývalého Sovětského svazu. Program Phare poskytuje svým partnerským zemím ve střední
a východní Evropě finanční podporu prostřednictvím grantů a bude v této činnosti pokračovat až do té doby,
kdy budou tyto země připraveny převzít závazky vyplývající z členství v Evropské unii.

Programy Phare a SIGMA slouží stejným zemím: Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České
republice, Estonsku, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumun-
sku, Slovensku a Slovinsku.

Program SIGMA, který vznikl v roce 1992, funguje v rámci odborného útvaru OECD – Public Mana-
gement Service. Tento útvar poskytuje decizní sféře uvedených zemí informace a expertní analýzy v oblas-
ti řízení veřejné správy. Podporuje také navazování kontaktů a výměnu zkušeností na úrovni vedoucích
činitelů veřejného sektoru, zprostředkovává kontakty se zkušenými pracovníky veřejné správy vyspělých
zemí, poskytuje komparativní informace a technické know-how.

Program SIGMA má tranzitivním zemím zejména:
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cionalizace a integrace s Evropskou unií,

• podporovat iniciativy Evropské unie a dalších sponzorů vedoucí k poskytnutí technické pomoci těm-
to zemím při reformách veřejné správy a přispívat ke koordinaci sponzorských činností.

Ve své činnosti se iniciativa prioritně zaměřuje na usnadňování spolupráce mezi vládami. V rámci této
praxe je poskytována logistická podpora sledující v každé zemi střední a východní Evropy vytváření sku-
piny odborníků veřejné správy a rozvíjení jejich kontaktů s jejich protějšky v dalších demokratických zemích.

Program SIGMA je v současné době zaměřen na pět technických oblastí; jsou jimi: strategie rozvoje
veřejné správy; rozhodování o politikách, koordinace a regulace; rozpočtování a alokace zdrojů; řízení
veřejné služby; audit a finanční kontrola. Navíc v rámci OECD funguje Útvar informačních služeb, jenž
rozšiřuje tištěné i on-line materiály zaměřené na problematiku řízení ve veřejném sektoru.

Další informace je možné získat na následujících kontaktních adresách: SIGMA Programme, 2, rue
André-Pascal, 75775 Paris Cedex 19, France. Fax: (33.1) 45.24.13.00. E-mail: sigma.contact@oecd.org.
Webová stránka: http: /www.oecd.org/puma/sigmaweb.
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PŘEDMLUVA

Předkládaná publikace významným způsobem vyplňuje mezeru v literatuře o řízení veřejných výda-
jů, a to jak hloubkou a šířkou záběru, tak i svou specifickou orientací na potřeby tranzitivních zemí, zvláš-
tě ve střední a východní Evropě. I po deseti letech ekonomické transformace zůstávají mnohé základní
reformy v těchto zemích nedokončeny a řada již provedených reforem je přehodnocována. Překážky, kte-
rým čelí tranzitivní země při snaze dosáhnout přijatelné úrovně v oblasti rozpočtování, účetnictví a audi-
tu, dokonce rostou s tím, jak země OECD modernizují své vlastní systémy a využívají vzájemných zku-
šeností a dobré praxe a jak se rozvíjejí nové mezinárodní standardy. Doufáme, že se předkládaná kniha
stane užitečným pomocníkem sloužícím jako základní odborná příručka pro decizní sféru a pro odborní-
ky na rozpočtování. Stejně prospěšná by mohla být i jako součást odborných výukových programů nebo
distančních vzdělávacích kurzů.

Publikace se zabývá všemi aspekty řízení veřejných výdajů, počínaje přípravou rozpočtu a konče jeho
plněním, kontrolou a auditem. Snaží se být praktickým průvodcem při řešení běžných záležitostí a pomá-
hat zemím, které vytvářejí a zavádějí novou legislativu v oblasti řízení veřejných výdajů, zlepšovat trans-
parentnost rozpočtových procesů a informací. Věříme, že nebude sloužit pouze pro bezprostřední potřebu
cílené skupiny odborníků ve střední a východní Evropě, ale že si najde další čtenáře v rozvojových, tran-
zitivních i rozvinutých zemích ve všech částech světa. Dobrý rozpočtový systém kdekoliv na světě spo-
čívá na stejných určitých klasických principech a administrativních postupech.

Východiska

V dubnu 1998 se představitelé programu SIGMA a Asijské rozvojové banky (ADB) dohodli na spo-
lupráci při přípravě a publikaci manuálu o řízení veřejných výdajů. Tento materiál měl poukázat na spe-
cifické problémy rozvojových a tranzitivních zemí. Kniha byla připravována ve dvou verzích: první byla
určena zemím jihovýchodní Asie a druhá zemím střední a východní Evropy, zvláště těm, které se účast-
nily programu SIGMA.

Obě verze obsahují v podstatě shodné materiály, protože pojednávají o hlavních zásadách rozpočto-
vého systému. Přesto mezi nimi existují velké rozdíly, které vyplývají z výrazných odlišností mezi Asií
a regionem střední a východní Evropy. V institucionálním pozadí zemí střední a východní Evropy může-
me identifikovat instituce sovětské provenience překryté kulturou, která byla v mnoha případech převza-
ta ze systémů veřejné správy a rozpočtování západní Evropy, zejména Francie, Německa, Rakouska
a u pobaltských států ze Skandinávie.

Navíc se většina zemí ve střední a východní Evropě uchází o členství v Evropské unii a je pravděpo-
dobné, že se v roce 2002, 2003 či později stanou jejími členy. Ministerstva financí, vládní kontrolní úřa-
dy, nejvyšší auditorské instituce, úřady národní statistiky a další rozpočtové/finanční instituce se v těchto
zemích již intenzivně zapojily do procesu přizpůsobování systémů a procedur požadavkům členství v EU
a tam, kde je to třeba, přejímají evropskou legislativu a acquis communautaire. Zároveň se zabývají při-
způsobováním rozpočtových procesů, finanční kontroly a auditu a upravují je v souladu se západními nor-
mami. Zvlášť důležitými „modely“ jsou v tomto ohledu postupy a procedury uplatňované v členských stá-
tech EU.



Asijská rozvojová banka a OECD, jakožto držitel copyrightu pro publikace programu SIGMA, pode-
psaly dohodu, která oběma organizacím umožňuje vzájemně si při přípravě obou verzí upravovat materi-
ály a využívat je. Příprava asijské verze začala v létě 1998 a kniha vyšla v dubnu 1999 pod názvem Mana-
ging Government Expenditure (Schiavo-Campo a Tommasi, 1999). Informačními zdroji se staly SIGMA
a útvar OECD – Public Management Service (PUMA). Jejich představitelé se také účastnili technického
workshopu, který byl v listopadu 1998 zorganizován k revizi rukopisu. 

S úpravami publikace Asijské rozvojové banky – Managing Government Expenditure – na evropské
poměry začali odborníci programu SIGMA v létě 1999. Do funkce hlavního redaktora a autora byl – pro
zajištění kontinuity – přijat spoluautor původní publikace Daniel Tommasi. Příručka byla rozšířena o zce-
la nový materiál (např. v oblasti rozpočtu EU a procedur pro řízení a kontrolu předvstupních fondů EU),
v určitých partiích byl existující text rozšířen (např. u finanční kontroly a auditu) a byly přepsány případo-
vé studié a příklady tak, aby odpovídaly evropským parametrům. Nově byla také rozvržena struktura kni-
hy, přidány některé přílohy, jiné odstraněny, dokončen byl výkladový slovníček pojmů a vložen rejstřík.

Průvodce publikací

V poradenských firmách a ve sponzorských organizacích (mnohonárodních i dvoustranných) na celém
světě působí mnoho poradců, kteří spíše obhajují přístup založený na přijímání „dobré praxe“. Doporu-
čují jejích začleňování do praxe zemí, které se zabývají zaváděním nových přístupů do rozpočtování nebo
do veřejné správy. Takový postup se však v praxi málokdy osvědčí. To vyplývá z řady příčin, především
však ze souběžné existence „formálních“ a „neformálních“ pravidel, která ovlivňují chování úředníků
veřejné správy, a z vlivu širších ekonomických a kulturních faktorů, které coby další neformální pravidla
jednání úředníků předurčují.

V mnoha rozvojových a tranzitivních zemích (a také v řadě zemí vyspělého světa) taková neformál-
ní pravidla převažují. V důsledku toho doznávají systémy veřejné správy změn jen pozvolna. Proto také
není například příliš přínosné zavádět mnoho nových pravidel a předpisů, pokud úředníci nejsou ochotni
je přebírat. Obdobně obtížné je měnit vnitřně řízený systém na systém řízený z vnějšku, či naopak. Přes-
to za vhodných okolností a ve vhodném prostředí, se správnými hráči a se správně nastavenými vnitřní-
mi a vnějšími stimuly může ke změnám docházet. Změna musí „padnout“ na úrodnou půdu ekonomic-
kého a kulturního chování a neformálních pravidel. Takový je – v širším pojetí – přístup k reformě veřejné
administrativy, kterou SIGMA prosazuje od počátku svého působení.

Předkládaná kniha je – jako celek – určena především technickým a odborným pracovníkům, kteří
působí například v odborech rozpočtu ministerstev financí, ostatních ministerstev, v rozpočtových výbo-
rech parlamentů a nejvyšších kontrolních úřadů či ve vládní kontrole, nebo pracují pro Evropskou komi-
si. Není nutné publikaci studovat celou; může se používat, kdykoli nastane specifická potřeba a je nutné
zhodnotit fungování určité části rozpočtového „stroje“, např. střednědobý rozpočtový rámec, systém stát-
ní pokladny, účetní systém, vnitřní kontrolní systém, systém řízení atd.

Čtenáři, kteří si přejí získat rychlý přehled o hlavních tématech, si mohou přečíst Shrnutí, Úvod, sou-
hrnné zakončení každé ze čtyřech částí knihy, dotazník v Příloze I či slovníček pojmů. Pak, pokud se roz-
hodnou pokračovat, mohou knihu studovat podrobně, kapitolu po kapitole. Takovýmito čtenáři mohou být
vyšší úředníci z kanceláře premiéra, univerzitní profesoři nebo novináři zajímající se o všeobecné nebo
konkrétní problémy fiskální politiky, rozpočtových otázek nebo evropskou integraci.
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Poděkování

Rád bych ocenil přínos všech, kteří se podíleli na vzniku publikace Asijské rozvojové banky Mana-
ging Government Expenditure, a vyslovil uznání jejímu autorovi Salvatoru Schiaco-Campovi, Danielu
Tommasimu a celé řadě dalších odborníků z Mezinárodního měnového fondu, OECD, UNDP (Rozvojo-
vého programu OSN), Světové banky a dalších organizací, za jejich příspěvky.

Pokud se týká této knihy, chtěl bych vyjádřit zvláštní poděkování řediteli programu SIGMA Bobu
Bonwittovi za podporu, inspiraci a pomoc v mnoha ohledech, stejně jako spoluautorovi a autorovi něko-
lika kapitol, Danielovi Tommasimu. Zvláštní dík patří i autorům nových a hluboce přepracovaných kapi-
tol (zvláště kapitoly 3, 10 a 14 a Přílohy I, II a III) Benoitovi Chevauchezovi, Alanu Pratleyovi, Harrymu
Havensovi, Bettině Rafaelsenové, Larrymu O’Toolovi a svým kolegům z programu SIGMA, zvláště Bri-
anu Finnovi, Kjellu Larssonovi, Stephenu MacLeodovi, Johannesovi Stenbeak-Madsenovi a Nicku Tree-
novi.

K dalším expertům a kolegům, kteří se podstatným způsobem zasloužili o kvalitu knihy, patří Jean-
-Pierre Baché, David Darby, Rolf Eidem, Jan Kinšt, Alain Morisset, Michael Spackman, Harry Wilkin-
son a Eduardo Zapico-Goňi. Knize prospěla i vzájemná výměna názorů mezi pracovníky programu SIGMA
a našimi kolegy a partnery z rozpočtových útvarů, kontrolních úřadů a vrchních auditorských institucí
zemí, s nimiž jsme měli to štěstí spolupracovat. K dalším se řadí experti Evropské komise, Mezinárodní-
ho měnového fondu, OECD, amerického ministerstva financí, Světové banky a dalších organizací zabý-
vajících se podobnými činnostmi. Na projektu se však podílelo příliš mnoho osob, než aby bylo možné
je vyjmenovat všechny.

V neposlední řadě jsem zavázán Belindě Hopkinsonové za zdárné dokončení závěrečných editorských
prací, Halimě Benlatrècheové za zpracování bibliografie, Gillesovi Plantemu za konzultace při sestavo-
vání indexu, Catherine Candeaové a Véronique Chamartové z ředitelství OECD – Public Affairs and Com-
munications Directorate – za podporu, společnosti Vif-Argent za grafické a technické ztvárnění a své asi-
stentce Michelle Gillespieové za administrativní podporu a písemné zpracování projektu.

Bez těchto talentovaných a práci oddaných lidí, stejně jako bez dalších, jejichž jméno se nikde neob-
jevilo, by nikdy publikace nemohla vzniknout.

Hlavní odpovědnost za publikaci nese generální tajemník OECD.

Richard Allen
SIGMA, Paris
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Národní rozpočet je nejdůležitější z jednotlivých nástrojů hospodářské politiky, protože umožňuje rea-

lizaci hospodářských a sociálních priorit země při využívání vzácných zdrojů, které má vláda na veřejné

výdaje k dispozici. Právě při rozpočtovém procesu jsou konfrontovány vzájemně si konkurující politické

cíle a dochází k jejich slaďování a konkretizaci.

Předkládaná publikace poskytuje obsažnou a hloubkovou analýzu všech aspektů řízení veřejných výda-

jů – od přípravy rozpočtu až po jeho plnění, kontrolu a audit. Měla by se stát praktickou příručkou, která

dává odpovědi na běžné problémy, s nimiž se země při navrhování a zavádění nových zákonů a postupů v této

oblasti setkávají. Jejím záměrem je také zlepšit transparentnost rozpočtových procedur a informací. Klade

si za cíl uspokojit i všeobecný zájem, ale především je zaměřena na potřeby tranzitivních zemí, zvláště z regi-

onu střední a východní Evropy, které chtějí vstoupit do Evropské unie. Tyto země, stejně jako mnohé jiné

jinde na světě, modernizují své rozpočtové systémy a postupy a přibližují je mezinárodním standardům.

Příručka je rozdělena do čtyř částí; každá z nich je zakončena shrnutím, jež obsahuje klíčové pojmy

a náměty pro reformu.

Vstupní kapitola se jmenuje Úvod. Shrnuje tři základní cíle systémů řízení veřejných výdajů: fiskální udr-

žitelnost, účelnou a efektivní alokaci zdrojů a provozní efektivnost. Dalším zásadním cílem je transparent-

nost; na jeho význam nedávno poukázal Mezinárodní měnový fond vydáním Kodexu dobré praxe fiskální

transparentnosti. V této kapitole se rovněž zdůrazňuje, do jaké míry stále působí dědictví bývalých komunis-

tických režimů v zemích střední a východní Evropy; projevuje se jako omezující bariéra při reformování postu-

pů řízení veřejných výdajů a odráží se v silnější institucionální úloze ministerstev financí. Dále je nastavena

výchozí „laťka“ kritériím, podle nichž země mohou zjistit, jak jejich systémy řízení veřejných výdajů odpo-

vídají mezinárodním standardům, včetně (tam, kde je to potřeba) specifických požadavků na členství v EU.

Úvodní kapitolu uzavírá sekce popisující metody, jejichž použití by tranzitivní země mohly zvažovat

pro efektivní zvládnutí procesu změn. Efektivní komunikace, spolupráce a koordinace činností – to jsou

nezbytné základy pro úspěšnou reformu systémů řízení veřejných výdajů, stejně jako pro další oblasti

veřejné správy. Zásadní význam má i skutečnost, že ministerstva a další odpovědné orgány nesmějí sle-

vit ze svého reformního odhodlání, i když budou reformními změnami samy zasaženy.
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Část I se zabývá rozpočtem a jeho institucionálním kontextem.

Kapitola 1 vyhodnocuje základní pojetí a definice z oblasti rozpočtu, jeho potřebu co nejširšího zábě-

ru, aby bylo možné splnit tři základní cíle, a speciální instituty, jako jsou mimorozpočtové fondy a výda-

je mimo rozpočet. Kapitola také analyzuje další formy vládních aktivit s fiskálním dopadem, jako jsou

kvazifiskální činnosti, vládní závazky a podmíněné závazky, záruky na půjčky a daňové výdaje.

Kapitola 2 poukazuje na význam, který má pro rozpočet existence zdravé legislativní základny,

a vyzdvihuje úlohu ústavy a zákona o rozpočtových pravidlech. Ty by měly zabezpečovat rovnoměrné

rozdělení odpovědností mezi hlavní účastníky rozpočtového procesu – exekutivu a parlament – a v rám-

ci exekutivy mezi vládu, ministerstvo financí a další ministerstva a ostatní segmenty veřejných rozpočtů.

Tato kapitola uvádí hlavní články, které by měly existovat v zákonu o rozpočtových pravidlech. Zamýšlí

se také nad rozdělením fiskální odpovědnosti mezi ústřední vládu a její nižší úrovně (regionální, místní)

– tedy otázkami „fiskálního federalizmu“.

Kapitola 3 probírá hlavní charakteristiky rozpočtu ES, hlavní složky výdajů a příjmů, úlohu Evrop-

ské komise, Rady ministrů a Evropského parlamentu a procedury, které se používají při přípravě ročního

rozpočtu a ve fázi jeho plnění. Tato kapitola se také zabývá hodnocením vlivu rozpočtu EU na národní

rozpočty a na fiskální politiku členských států EU a kandidátských zemí. Pakt stability a růstu a přístup

kandidátských zemí k předvstupním fondům nastolují těmto zemím požadavky na zpřísnění rozpočtové

disciplíny, uvedení národních účtů a statistik veřejných financí do souladu s evropskými standardy, na

vytváření víceletých rozpočtů a na zavedení přísných postupů při monitorování, kontrole a vykazování.

Část II pojednává o otázkách spojených s alokací zdrojů, s formulací politiky a s programováním roz-

počtu.

Kapitola 4 popisuje prezentaci informací o rozpočtových výdajích a význam efektivních a moderních

systémů rozpočtové klasifikace podle funkcí (COFOG) a ekonomických druhů (GFS) a podle administ-

rativních jednotek. Tato kapitola také reviduje silné stránky a omezení technických postupů měření výkon-

nosti a programového rozpočtování.

Kapitola 5 zdůrazňuje hlavní kroky a postupy uplatňované při přípravě rozpočtu. Začíná s makroeko-

nomickým a fiskálním rámcem, který stanoví vláda, včetně klíčových fiskálních cílů a cílů pro střední obdo-

bí. Tato kapitola se zamýšlí nad odlišnými přístupy při sestavování rozpočtu, např. postupem shora dolů, nebo

opačným směrem – zdola nahoru –, hodnotí důležitou úlohu ministerstva financí při definování hlavních roz-

počtových předpokladů a parametrů pomocí směrnic a oběžníků. Dále se zabývá rozpočtovým harmono-

gramem, negociačním procesem a rozdělením odpovědností při přípravě ročního rozpočtu.

Kapitola 6 vysvětluje střednědobý rozpočtový rámec a hlavní problémy vznikající v této oblasti – sta-

novení politické základny, plánování nových opatření a programů a spojování ročního a víceletého roz-
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počtování. Pojednává také o vztahu mezi kapitálovým investičním programováním a střednědobým roz-

počtovým rámcem, o úloze programu veřejných investic a o potřebě integrovaného přístupu mezi rozpoč-

továním běžných a kapitálových výdajů.

Část III pokrývá plnění rozpočtu a jeho řízení, včetně vnitřní kontroly (řízení) a vnitřního auditu.

Kapitola 7 popisuje z širšího pohledu cíle plnění rozpočtu a hlavní otázky, které z něho vyplývají. Ty

zahrnují jasné pracovní definice fáze závazku a ověřování, provozní pravidla pro uvolnění financí, kon-

trolu shody s právním řádem a specifickou problematiku, která se týká několikaletých závazků. Kapitola

také zahrnuje rozpočtová pravidla řízení přídělů (např. převody mezi rozpočtovými položkami), otázky

přečerpání a nedočerpání výdajů a monitorování plnění rozpočtu.

Kapitola 8 hodnotí tři významné oblasti plnění rozpočtu: řízení splatných pohledávek a nedoplatků,

rozpočtování a kontrolu osobních výdajů a řízení procesu veřejných zakázek. Všechny tyto oblasti jsou

možným zdrojem zneužití a špatné správy veřejných fondů; vyžaduje se v nich tudíž silné centrální říze-

ní. V EU se od členských států vyžaduje, aby svou národní legislativu a postupy sladily se Směrnicí o veřej-

ných zakázkách Evropské komise a s širšími závazky vyplývajícími ze Smlouvy o Evropské unii. Tato

kapitola také rozebírá výhody a nevýhody postupu „contracting-out“, při němž se odpovědnost za poskyt-

nutí veřejných služeb přesouvá smluvně na dodavatele zboží a služeb ze soukromého sektoru.

Kapitola 9 se zabývá řízením hotovostí a funkcí státní pokladny. Základním cílem je centralizovat

hotovostní salda v rámci jednotného účtu Státní pokladny, a tak minimalizovat náklady a zvýšit efektiv-

nost plateb a výběru příjmů. Je nezbytné uplatňovat efektivní finanční plánování a prognózovací postu-

py. Tato kapitola také naznačuje další okruhy problémů spojené s řízením veřejného dluhu a vládních

aktiv.

Kapitola 10 se týká zavádění efektivní vnitřní kontroly (řízení) a postupů vnitřního auditu. Ty jsou

podstatné pro minimalizaci rizik špatného řízení nebo zneužití veřejných fondů, zpronevěry, chybné nebo

nedostatečné účetní evidence. Existují dva hlavní „modely“ vnitřní kontroly (řízení); jeden je charakteri-

zován centralizovaným přístupem (např. kontroly prováděné úředníky zmocněnými ministerstvem finan-

cí) a druhý decentralizovaným přístupem. 10. kapitola také zahrnuje sekci týkající se finančního řízení

fondů EU v kandidátských zemích, které probíhá prostřednictvím systému tzv. Národních fondů. V tako-

vých případech jsou aplikovány specifické předpisy Evropské komise.

Část IV pojednává o záležitostech týkajících se účtování, finančního vykazování, informačních systé-

mů, auditu, výkonového měření výkonu a hodnocení.

Kapitola 11 popisuje účetní systémy, které jsou základem dobrého systému rozpočtování. Rozebírá

výhody a nevýhody pokladního a akruálního účetnictví a variant těchto dvou systémů. Kniha dospívá k obec-

nému doporučení, aby se tranzitivní země zaměřily na dosažení efektivního systému pokladního účtování
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a teprve poté aby přistoupily k akruálnímu účetnictví. Jedenáctá kapitola také diskutuje speciální témata,

která se týkají akruálního účetnictví, generačního účetnictví, měření nákladů a poplatků z kapitálu.

Kapitola 12 se zamýšlí nad otázkami spojenými s přípravou zpráv týkajících se plnění rozpočtu a roz-

sahu a záběru finančního výkaznictví v rámci vládního sektoru, včetně vykazování projektů a programů

financovaných z vnějších zdrojů, jakožto předvstupní technické pomoci EU. Je nezbytné, aby byla pro-

váděna řádná vnější kontrola těchto zpráv prostřednictvím parlamentu a na základě vnějšího auditu.

Kapitola 13 popisuje architekturu integrovaných informačních systémů pro finanční řízení veřejného

sektoru vlády. Ty zahrnují systémy týkající se přípravy rozpočtu a jeho plnění, řízení dluhu, plánování

hotovostí, implementace plateb, výběru příjmů a účtování a vykazování.

Kapitola 14 se zabývá funkcí vnějšího auditu. Jsou zde rozvedeny různé typy auditu (ex ante, ex post,

kontrola shody s předpisy, atestace, výkonový audit) a jsou definovány předpoklady pro efektivní audit

(nezávislost, záběr auditu, profesionální kvalifikace). Tato kapitola také hodnotí vykazování výsledků vněj-

šího auditu a omezení v procesu provádění auditu.

Kapitola 15 popisuje měření výkonu a proces hodnocení programů. Měření výkonu vyžaduje pečlivý

systém a pečlivou implementaci. Je to činnost náročná na zdroje, ale pokud není vykonávána precizně,

náklady mohou převážit nad přínosy. Také použití různých technik pro hodnocení programů může být uži-

tečné, ale pro jejich aplikaci platí to samé, zvláště v tranzitivních zemích.

Kniha obsahuje také čtyři přílohy:

• Příloha I předkládá dotazník určený pro země, které reformují řízení veřejných výdajů. Má jim pomo-

ci zhodnotit silné a slabé stránky jejich systémů – v takových oblastech jako příprava rozpočtu, říze-

ní hotovostí nebo vnitřní audit – a pomoci i při měření pokroku v těchto systémech v čase. Umožní

také porovnat výkonnost země s výkonností zemí ostatních.

• Příloha II zahrnuje seznam hlavních oblastí, které jsou podstatné pro zavedení efektivního systému

řízení fondů EU prostřednictvím tzv. Národního fondu.

• Příloha III obsahuje seznam hlavních předpisů Evropské komise týkajících se rozpočtu, finanční

kontroly a auditu.

• Příloha IV obsahuje Kodex dobré praxe fiskální transparentnosti vydaný MMF.

Příručku uzavírá seznam zkratek, výkladový slovník pojmů, bibliografie, krátký přehled vybraných

internetových stránek a rejstřík.
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A. Definice, záměry a cíle

1. Význam a úloha řízení veřejných výdajů

K tomu, aby vláda plnila svou úlohu, která jí byla určena voliči, musí, kromě jiného: (1) vybrat z eko-
nomiky přiměřeným způsobem a v dostatečné výši zdroje a (2) odpovědně, účelně a efektivně je aloko-
vat a využít.  Hlavním nástrojem pro plánování a provádění těchto operací je národní rozpočet1. Řízení
veřejných výdajů2 se týká pouze bodu (2). Je tudíž pouze jedním, i když klíčovým nástrojem vládní hos-
podářské politiky. Z výše uvedeného proto vyplývá logické doporučení: i když se tato příručka zaměřuje
jen na řízení veřejných výdajů, neměli by čtenáři zapomínat na integrální vztah mezi příjmy a výdaji – tj.
na vztah mezi penězi vybranými přímo nebo nepřímo od občanů a užitím těchto peněz, tj. na to, zda byly
užity způsobem, který nejvíce odráží preference občanů. Zcela zásadní význam pro oblasti, jako jsou mak-
roekonomické a rozpočtové analýzy a prognózy, a pro možné politické kompromisy při rozhodování mezi
návrhy na zvýšení veřejných výdajů a snížení daní má i úzká spolupráce daňových odborníků a odborní-
ků rozpočtových.

Řízení veřejných výdajů má povahu pomocného nástroje. Zcela nezbytné je odlišit dvě oblasti: oblast
výdajové politiky, která se zabývá tím, co má být uděláno, a oblast řízení výdajů, která se zabývá tím, jak
to má být uděláno. Je pravda, že pokusy o stanovení rigidních hranic mezi výdajovou politikou a její rea-
lizací nakonec mívají sklon k vytváření málo reálné politiky, ad hoc implementací, což za určitou dobu
vyústí ve špatnou politiku a špatnou implementaci. Velmi důležité je rozlišování mezi správnými postu-
py při řízení veřejných výdajů na straně jedné a procesy a cíli, kterých je třeba dosáhnout, na straně dru-
hé. Mechanizmus, techniky, kvalifikace a data požadované pro správné řízení veřejných financí jsou – kro-
mě jiného – rozdílné od těch, které jsou požadovány pro správné formulování dobré politiky. V souladu
s tím je skutečnost, že zde uváděné analýzy a diskuze lze aplikovat všeobecně, a to bez ohledu na strate-
gické priority a politickou volbu konkrétní vlády.

2. Cíle řízení veřejných výdajů

a) Tři hlavní cíle3

Všeobecně panuje shoda v tom, že všechny rozpočtové systémy by měly splňovat tři základní cíle, a to:

• Udržovat agregátní fiskální disciplínu. Fiskální disciplína se vztahuje k efektivní kontrole rozpočtových
celků nastavením výdajových stropů na výdaje, které jsou závazné jak na úrovni agregátní, tak pro jed-
notlivé výdajové jednotky. Efektivní rozpočtový systém je takový systém, který udrží výdajové celky
pod kontrolou, neustupuje a není ochotný ke kompromisům. Kontrola souhrnných výdajových položek
je primárním smyslem každého rozpočtového systému. Rozpočtování by neprospělo, kdyby se souhrn-
né rozpočtové výdaje mohly volně zvyšovat a kdyby mohly vycházet vstříc všem požadavkům.
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• Alokovat zdroje v souladu s vládními prioritami. Alokační efektivnost je schopnost vytvořit v rám-
ci rozpočtu priority, rozdělit zdroje podle vládních priorit a účelnosti programů a přesouvat je v sou-
ladu s vládními cíli ze starých priorit k novým a z méně produktivních oblastí k produktivnějším.
Účelnost, která se vztahuje k rozsahu, v němž jsou plněny cíle rozpočtové politiky, programů nebo
aktivit, ve významné míře záleží na rozhodnutí o alokaci zdrojů.

• Podpořit efektivní poskytnutí služeb. Provozní efektivnost při používání rozpočtovaných zdrojů se
vztahuje ke schopnosti realizovat programy a poskytovat služby za nejnižší náklady (např. minima-
lizovat náklady na jednotku výstupu).

Tyto tři cíle se doplňují a jsou vnitřně provázané. Bez fiskální disciplíny není možné dosáhnout účel-
ného stanovení priorit a uskutečňovat priority výdajové politiky a jednotlivé programy. Bez tvrdých roz-
počtových omezení nemá smysl zvyšovat efektivnost vnitřních systémů řízení, protože by to nepůsobilo
důvěryhodně. Stejně tak by bylo naprosto neudržitelné zachovávat pouze fiskální disciplínu a alokovat
zdroje na základě okamžitého podnětu. To vše by vedlo k neefektivním operacím. Pokud je zaveden limit
na výdaje shora dolů izolovaně a bez zohlednění vnitřního fungování systému veřejných výdajů, může
vyústit v podfinancování mnoha užitečných činností, které by si zasloužily větší pozornost. To se pak také
odrazí v narušení priorit výdajové politiky. Obtížné situace, jejichž řešení vyžaduje, aby byla k zajištění
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Schéma 0.1 ZÁKLADNÍ CÍLE ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ A ROZPOČTU
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fiskální disciplíny zavedena speciální opatření, vyžadují zvýšenou alokační a provozní efektivnost a ne-
lze u nich libovolně uplatňovat jakékoli paušální škrty. Je jisté, že žádný z těchto tří základních cílů by
neměl být prosazován bez ohledu na cíle ostatní.

Při reformě rozpočtového systému slouží tyto tři základní cíle řízení veřejných výdajů jako výchozí
rámec pro posuzování pokroku ve zlepšování výkonnosti rozpočtového systému. Optimální mix opatření,
který je nutný k tomu, aby došlo k rozvoji v souladu s těmito základními cíli, závisí na konkrétních pod-
mínkách dané země. Zlepšení v jedné nebo druhé oblasti mohou a měla by jít ruku v ruce, pokud to okol-
nosti dovolí. Je třeba promyslet koncepci celého reformního procesu tak, aby se rovnovážně plnily všech-
ny cíle a žádný nedostával více prostoru na úkor ostatních.

b) Důsledky pro rozpočtový proces

V hrubých obrysech vypadají hlavní vztahy mezi třemi základními cíli řízení veřejných výdajů a roz-
počtovými procesy následovně (viz Schéma 0.1):

• Agregátní fiskální disciplína vyžaduje celkovou kontrolu výdajů, přípravu odhadů výdajů založenou
na realistických předpovědích příjmů a vybudování kapacity schopné stanovit fiskální cíle a prosa-
dit je. Jak je rozebráno v části II, musí být výchozím bodem při formulaci rozpočtu příprava mak-
roekonomického a fiskálního rámce. Klíčovou úlohu pro dosažení agregátní fiskální disciplíny při-
tom sehrává ministerstvo financí.

• Alokační efektivnost působí v rámci veřejného sektoru na různých úrovních. Rozdělit prostředky
mezi „strategické oblasti“ a/nebo ministerstva předpokládá vhodné organizační uspořádání a struk-
turu vazeb na úrovni ministerstva a mezi ministerstvy, aby mohla být formulována politika a moh-
lo se rozhodnout o přídělech peněz pro jednotlivé sektory. Alokace zdrojů mezi programy, projekty
a činnosti v těchto strategických oblastech předpokládá jak patřičné mechanizmy uvnitř ministers-
tev, aby mohla být formulována politika pro jednotlivé sektory, tak i vhodné technické kapacity
u výdajových subjektů, aby bylo možné vybrat programy, projekty a činnosti, které nejlépe obstojí
při posuzování nákladů a účelnosti.

• Provozní efektivnost se týká především provozní úrovně a je závislá na vnitřních systémech realiza-
ce programů u výdajových subjektů4 a na tom, do jaké míry tyto programy splňují požadavky efek-
tivnosti, tedy požadavky nákladové efektivnosti a účelnosti.

Předpokladem dobrých provozních výsledků při uskutečňování programu či poskytování služeb je
efektivní a účelné využívání prostředků. Účelnost v poskytování služeb je úzce spjata s rozhodováním
o alokaci zdrojů a s alokační efektivností. Dosahování lepší nákladové efektivnosti a účelnosti na provozní
úrovni je však ovlivněno také mnoha dalšími faktory, které s rozpočtovým systémem přímo nesouvisejí
(uplatnění předpisů Evropských společenství nebo například ve školství opatření vztahující se ke školním
osnovám).

c) Politické aspekty

Agregátní fiskální disciplínu a efektivní alokaci zdrojů často ztěžuje „tragédie demokracie“, tedy širo-
ká možnost účasti na rozhodování. Mezi žadatele, kteří se domáhají rozpočtových prostředků, patří růz-
né zájmové skupiny, zákonodárci či výdajová ministerstva. A každý z nich má vlastní představu o prefe-
rencích pro alokaci rozpočtových zdrojů. Souhrn jednotlivých preferencí tak vyvolává tlak na zvyšování
výdajů. Nejproblematičtějším ze tří uvedených klíčových cílů je alokace zdrojů, protože v ní dominují
politické prvky. Petrei (1998) uvádí:
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„Rozdělování zdrojů mezi programy je zřejmě tou nejméně technickou částí rozpočtového procesu.
S výjimkou investičních projektů jsou rozhodnutí o výdajích málokdy založena na technických principech
nebo na podrobné analýze preferencí obyvatelstva. Alokace rozpočtových prostředků je výslednicí půso-
bení nejrůznějších sil, které se sbíhají v různých bodech rozhodovacího procesu, a arbitra, který rozho-
duje s nedokonalou znalostí současné a budoucí politické reality. Na ministerstvech, u hlavních výdajo-
vých subjektů a v řadě dalších pracovišť by místa s rozhodovacími pravomocemi měla být obsazena politiky,
kteří by, alespoň teoreticky, měli mít určité povědomí o tom, co si lidé přejí.“

Jak je rozvedeno dále, je nutné zavést pravidla a postupy k usměrnění politických diskuzí; politické
dimenzi rozpočtového systému však uniknout nelze. Rozhodování o volbě hospodářské strategie by mělo
být v rukou odpovědných orgánů s rozhodovací pravomocí, které souběžně skládají účty parlamentu i spo-
lečnosti.

Předkládaná publikace se zaměřuje hlavně na technické aspekty řízení veřejných financí; je však tře-
ba mít na mysli i to, že úspěch při reformování rozpočtového systému, který by zlepšil fiskální disciplí-
nu a alokační efektivnost, vychází v zásadě z politického odhodlání těchto cílů dosáhnout.

3. Institucionální uspořádání

V běžné řeči se výraz „instituce“ užívá jako synonymum pro „organizaci“. V této publikaci se však
institucemi míní spíše pravidla; a ta jsou odlišná od organizací, jež podle nich fungují (viz – kromě dal-
ších – North, 1990). Pokud použijeme sportovního přirovnání, lze říci, že fotbal je hrán lépe či hůře pod-
le kvality hráčů, ale všichni tito hráči se musejí podrobit stejným pravidlům; „instituce“ fotbalu se nemě-
ní, pokud se nemění základní pravidla hry (např. povolením užívání rukou). Rozpočtové výsledky jsou
hluboce ovlivněny institucemi, jež zahrnují jak formální, tak neformální pravidla.

Pro fiskální disciplínu i strategické stanovení priorit má zásadní význam komplexnost rozpočtu. Jak je
rozebráno v kapitole 2, právní rámec musí obsahovat základní zásady integrity a univerzálnosti rozpočtu.

Je nutné, aby mechanizmus transparentnosti a odpovědného skládání účtů vedl k vykazování impli-
citních nákladů a tam, kde je to věcně příslušné, zaváděl explicitní sankce vůči politikům a úředníkům za
porušení rozpočtových pravidel. Odpovědnost znamená hru s otevřenými kartami; při ní politikové a veřej-
ní činitelé musejí (1) ve stanovených intervalech reagovat na otázky týkající se jejich činnosti a (2) zod-
povídat se za výkon funkce, kterou byli pověřeni. Odpovědnost má zásadní význam, ale může být vyža-
dována na provozní úrovni až poté, kdy je přesně definována, to znamená od okamžiku, kdy je stanoveno,
„kdo“ je odpovědný „za co“ a „komu“. Odpovědnost vyžaduje jasné definice pravomocí a odpovědností.
Být za něco odpovědný by mělo ve svých důsledcích vést k možnosti získat konkrétní odměnu nebo být
postižen konkrétní sankcí, jako například při zneužití veřejných fondů. Ale odpovědné chování může být
také pojímáno jako součást procesu „učení se za pochodu“, přičemž není nutné, aby byly uplatňovány
odměny nebo sankce.

Odpovědnost by měla prolínat řadou oblastí – počínaje vyslovením politického závazku a angažová-
ním politika až po běžné provozní činnosti. Existují různé způsoby, jak odpovědně skládat účty: některé
z nich jsou „vnitřní“ a týkají se vládní exekutivy, jiné ovlivňují vztah mezi exekutivou a dalšími složka-
mi veřejného sektoru nebo vnějšího okolí. Stěžejní je odpovědnost vůči parlamentu; ta je jednou ze základ-
ních podmínek pro zdravé rozpočtování. Měla by být doplněna odpovědností vůči občanům, zejména pro-
střednictvím zveřejňování politických závazků a zpráv o činnosti vlády včetně dosažených výsledků.
S rozvojem informačních a komunikačních technologií bude možné získat levně zpětnou vazbu týkající
se hodnocení veřejných služeb jejich koncovými uživateli a občany, a to pro široké spektrum vládních čin-
ností. „Vnitřní“ odpovědnost přispívá ke zvýšené efektivnosti při uskutečňování vládních politik a pro-
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Box 0.1 HLAVNÍ POŽADAVKY NA FISKÁLNÍ TRANSPARENTNOST

Vyjasnění úloh a odpovědností

• Mělo by existovat rozpočtové právo nebo správní rámec, které by pokrývaly rozpočtové
i mimorozpočtové činnosti a specifikovaly odpovědnost za fiskální řízení.

• Zdanění by mělo probíhat podle zákonů a administrativní aplikace daňového práva by měla
být jištěna procedurálními pojistkami.

Veřejná dostupnost informací

• V rozpočtových dokumentech a účetních výkazech by měly být zahrnuty také mimorozpoč-
tové činnosti.

• V rozpočtových dokumentech by měly být uvedeny také původní a revidované rozpočtové
odhady pokrývající dobu předchozích dvou let.

• Ústřední vláda by měla informovat o výši a složení svého dluhu každoročně, a to s časovým
zpožděním nepřesahujícím šest měsíců.

Otevřená příprava rozpočtu, jeho realizace a zprávy

• S rozpočtem by měl být předkládán fiskální a ekonomický výhled (včetně – kromě jiného –
přehledu cílů fiskální politiky a jejích priorit) spolu s makroekonomickými prognózami, na
nichž je rozpočet založen.

• V rozpočtových dokumentech by měl být prezentován souhrn „fiskálních rizik“.

• V rozpočtové a účetní klasifikaci by měly být zahrnuty všechny činnosti vládního sektoru.

• V rozpočtových dokumentech by se měl objevit celkový rozpočtový výsledek s analytickou
tabulkou, která by dokumentovala jeho odvození z rozpočtových odhadů.

• Rozpočet by měl obsahovat vyjádření o účetních standardech.

• Závěrečné účty ústřední vlády by měly být zpracovány s vysokým účetním standardem a měly
by být podrobeny auditu nezávislého vnějšího auditora.

Nezávislé zabezpečení integrity

• Měl by existovat mechanizmus pro zabezpečení toho, aby se zákonodárci dozvídali o závě-
rech vnějších auditů a aby byly podnikány nápravné akce.

• Standardy vnějších auditorských postupů by měly být konzistentní s mezinárodními stan-
dardy.

• Pracovní metody a předpoklady užívané při vytváření makroekonomických prognóz by měly
být veřejně dostupné.

Zdroj: (IMF, 1999).



gramů; avšak manažeři a další pracovníci mohou být voláni k odpovědnosti jen tehdy, když jsou výko-
nem dané funkce pověřeni. K tomu je nutné připomenout, že úředníci nemohou vždy nést odpovědnost
za to, že jimi navržené opatření skončí krachem. Bez schopnosti předvídat dopady a bez jasného vyme-
zení odpovědností by v řídicích systémech orientovaných na výsledky mohlo docházet k situacím, kdy by
státní zaměstnanci mohli sloužit jako obětní beránci platící za chyby svých politických vůdců.

Transparentnost podporuje odpovědnost. Pro informovanost exekutivy, zákonodárců i veřejnosti jsou
důležité včasné, pravidelné a úplné fiskální a finanční informace. Pro zpracování a rozšiřování těchto infor-
mací mají zásadní význam kompetentní pracovníci legislativy a nezávislá veřejná média. Je důležité, aby
tyto informace byly poskytnuty, ale stejně významné je i to, aby byly předávány ve věcně adekvátní for-
mě a ve srozumitelné podobě. V roce 1998 zpracoval Mezinárodní měnový fond Kodex dobré praxe pro
fiskální transparentnost (viz box 0.1 a příloha IV); tento kodex zdůrazňuje význam jasně vymezených fis-
kálních rolí a odpovědností; veřejnou dostupnost informací; otevřenost procesu přípravy rozpočtu, jeho
realizace a podávání zpráv o rozpočtu; nezávislé hodnocení a zabezpečení integrity fiskálních předpově-
dí, informací a účtů. Kodex identifikuje vhodné postupy, které představují minimální standard, jenž by
měl být zaveden ve všech tranzitivních státech.

Pro provozní výsledky je důležitá předvídatelnost. Nedostatek předvídatelnosti u finančních zdrojů pod-
hodnocuje strategické stanovení priorit a zhoršuje veřejným činitelům podmínky pro plánování poskytova-
ných veřejných služeb (a je vynikajícím alibi pro špatné výsledky). Předvídatelnost veřejných výdajů v agre-
gátní podobě i v různých sektorech také poskytuje významné signály soukromému sektoru pro jeho
rozhodování o výrobě, marketingu a investicích. Zajištění předvídatelnosti však nesmí stavět na neuváže-
ných slibech, které by oslabily fiskální disciplínu. Předvídatelnost je relativní pojem a znamená úkol i výzvu
pro úsilí co nejvhodněji čelit nejistotám a zároveň brát v úvahu ekonomický a fiskální kontext země.

Celkově vzato je k tomu, aby bylo možné dosahovat nákladově efektivních a účelných provozních výsled-
ků, v rozhodovacím procesu důležitá také flexibilita. Na politické úrovni by ministři měli být pověřeni výko-
nem rozhodování ve svém sektoru za předpokladu, že budou jednat v souladu se strategickými politickými
cíli své vlády. Podobně by měli mít manažeři na provozní úrovni pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se
oblasti, v níž mají definovanou kompetenci. Taková pružnost však musí být vyrovnávána přiměřenými pra-
vidly a normami chování, řádnými mechanizmy pro odpovědné skládání účtů a adekvátní kontrolou. 

Podmínkou řádné formulace výdajových programů je přiměřená účast příslušných veřejných činitelů
a zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob. Účast vnějších subjektů je důležitá pro monitorování pro-
vozní efektivnosti, zpětná vazba uživatelů veřejných služeb pak pro monitorování kvality těchto služeb a jejich
dostupnosti. Je ale zřejmé, že není možné, aby se výdajového cyklu účastnili ve všech fázích všechny zain-
teresované osoby. Je také nerozumné používat jejich účast jako omluvu pro nepřijetí tvrdých, ale nezbytných
opatření.

4. Správa a řízení vládního sektoru

Kromě svých tří hlavních cílů musí zdravý systém řízení veřejných výdajů zohlednit také širší hod-
noty a požadavky společnosti. Odpovědnost vůči parlamentu a společnosti, transparentnost, předvídatel-
nost a spoluúčast zainteresovaných osob jsou důležitými nástroji zdravého řízení rozpočtu, ale zároveň
mají i svou vnitřní hodnotu, pro niž jsou všeobecně pojímány jako čtyři pilíře dobré správy a řízení veřej-
ného sektoru.

Pokud manažeři rozpočtového systému nebudou jednat v souladu s pověřením daným jim parlamen-
tem nebo pokud budou veřejné fondy zneužívány pro soukromé účely, stěží  dojde k udržení agregátní fis-
kální disciplíny a/nebo k dosažení efektivní alokace zdrojů. Požadavky týkající se schvalování parlamen-
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tem a dodržování odpovědnosti vůči parlamentu vycházejí v zásadě z úlohy, kterou má parlament v demo-
kratické společnosti. V moderních společnostech občané očekávají, že osoby, které zodpovídají za výkon
vládní činnosti, budou bezúhonné. Zavedení vhodných postupů a norem má zásadní význam také pro napl-
ňování občanských práv, stejně jako pro rozvoj orientace veřejných služeb směrem k jejich uživatelům.

Korupce – jež je zneužitím veřejné nebo soukromé pozice pro přímý nebo nepřímý osobní prospěch
– je morální a právní problém a zároveň představuje hlavní zdroj neefektivnosti v řízení veřejných výda-
jů. Je jisté, že jednou z efektivních cest k posílení řízení veřejných výdajů je snížení příležitostí pro korupč-
ní chování a potrestání korupce hned, jakmile se objeví.5 Platí však i opačná závislost: hlavní cestou k potla-
čování korupce je posilování systémů řízení veřejných výdajů. Korupce ve vládě je častá při zadávání
velkých veřejných zakázek a velkých projektů veřejných prací (viz například Tanzi, 1993). K omezování
příležitostí pro korupci je nutné disponovat efektivními systémy veřejných zakázek, vnitřní (manažerskou)
kontrolou a auditem. V tranzitivních zemích také tradičně dochází k tomu, že jsou souzeny a trestány jen
menší prohřešky a viníci závažné korupce trestu unikají a nejsou ani vyšetřováni. Takové případy lze čas-
to nalézt ve „skryté“ části ročního rozpočtu (jako podmíněné závazky, výdaje mimo rozpočet či několi-
kaleté výdajové závazky). Navíc výdajový rozpočet není jediným zdrojem možné korupce. Náchylné ke
korupci a podvodným činnostem jsou také slabé systémy daňové správy, stejně jako oblasti řízení dluhu,
celní správy, privatizace atd. Pro boj s korupcí ve všech těchto sférách má zásadní význam fiskální trans-
parentnost, odpovědné skládání účtů a přiměřené systémy auditu.
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Box 0.2. DESET ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ROZPOČTOVÉ REFORMY

1. dříve než se budou rozpočtovat výkony nebo výsledky, zabezpečit prostředí, které bude
podporovat a vyžadovat nákladovou efektivitu

2. kontrolu vstupů předřadit před usilování o kontrolu výstupů

3. účtování na bázi peněžních toků předřadit před akruální účtování

4. vnější kontrolu předřadit před zavedení vnitřní kontroly

5. zavedení vnitřní kontroly předřadit před vyžadování odpovědného skládání účtů ze strany
manažerů

6. spolehlivý účetní systém předřadit před instalování integrovaného systému finančního řízení

7. rozpočtování práce předřadit před rozpočtování výsledků, které mají být touto prací dosa-
ženy

8. nejprve dosáhnout funkčnosti smluvních vztahů v soukromém sektoru a pak uplatňovat
výkonové smlouvy v sektoru veřejném

9. mít účelný finanční audit a poté postoupit k výkonovému auditování

10. přijmout a zavést rozpočty s vypovídací schopností o budoucnosti a pak trvat na tom, aby
manažeři zdroje, které jim byly svěřeny, využívali efektivně

Zdroj: Schick (1999).



5. Správní a kulturní kontext

Mezi určitým nástrojem nebo institucionálním uspořádáním a rozpočtovými výsledky neexistuje auto-
matický vztah. V tomto ohledu platí, že důležitost a účelnost institucionálního uspořádání a systémů říze-
ní rozpočtu závisejí na konkrétních podmínkách země. To znamená, že všechny nástroje pro řízení veřej-
ných výdajů pocházející z jedné země musejí být v druhé zemi pečlivě analyzovány z hlediska místního
prostředí a odmítnuty, přijaty nebo přizpůsobeny podle konkrétních potřeb. Existují však určité základní
zásady, které by měl splňovat každý rozpočtový systém (jako je jeho úplnost), a jak tvrdí Schick (1999),
pokud se provádí reforma rozpočtového systému, prvním krokem by mělo být založit ho tak, aby odpo-
vídal hlavním rozpočtovým zásadám (viz box 0.2).

Obzvláště významné pro zlepšování řízení veřejných výdajů je vyhodnocení institucionálního rámce
země. Pravidla postupů jsou vždy komplexnější, než jak vypadají na první pohled. Neformální pravidla
jsou přitom stejně důležitá jako pravidla formální, tj. předpisy, vyhlášky a provozní manuály vydané vlá-
dou nebo ministerstvy. Pokud jsou reformy navrženy bez ohledu na klíčová neformální pravidla, je prav-
děpodobné, že neuspějí. Je možné přistoupit k restrukturalizaci rozpočtových organizací, nově je skom-
binovat a přetvořit, zavést sofistikovanější nástroje, ale dokud se nezmění také základní pravidla, postupy
a stimuly, žádná změna chování (a tudíž ani změněné rozpočtové výsledky) z toho nevyplyne. Jednou
z cest vedoucích ke zlepšení celkového institucionálního rámce je výraznější prezentace neformálních pra-
videl. V každém případě však pokud mají být trvalé institucionální změny zavedeny úspěšně – což platí
obecně a ve veřejném rozpočtování zvláště –, vyžádají si delší čas; North tuto skutečnost nazval (1990)
„past dependence“.

B. Veřejné finance v centrálně řízené společnosti

Jak již bylo uvedeno, řízení veřejných financí má svá specifika podle toho, ve které zemi probíhá;
a své kořeny má ve správní kultuře země. Pro modernizaci rozpočtového systému v reformních zemích je
důležité chápat jejich dědictví centrálně řízených společností.

1. Funkce rozpočtu

V příkazových společnostech bylo stěžejní úlohou vlády organizovat celkové plánování a produkci
zboží a služeb. V mnoha těchto zemích byl „plán“ nejdůležitějším dokumentem v oblasti tvorby důcho-
dů a blahobytu (welfare). Ačkoliv prostředky státního rozpočtu splňovaly řadu funkcí, které se odvíjely
od plánu – jako financování sociálních a kulturních oblastí, obrany a správy –, rozpočet neměl tak význam-
nou úlohu jako v tržních ekonomikách. Například rozdělení příjmů bylo v zásadě předurčeno celkovým
plánem a prostor pro působení státního rozpočtu byl zanedbatelný.

Není zcela jasné, na základě čeho probíhalo v příkazových ekonomikách rozhodování o alokaci zdro-
jů mezi jednotlivé oblasti, například mezi výrobu, investice, sociální transfery či obranu. Zdá se, že klí-
čem pro rozhodování bylo většinou stanovisko komunistické strany. Systém alokace zdrojů nebyl založen
ani na nejlepším využití, ani na decentralizované soutěži mezi státnímu podniky. Místo toho státní roz-
počet vznikal obvykle na základě jednání politických představitelů, kteří ho koncipovali tak, aby prosa-
zoval zájmy státu a politické reprezentace. Proto bylo do značné míry skutečným cílem státního rozpočtu
zabezpečit přežití politické špičky ve funkcích a poskytnout politické informace, které vytvářely pro okol-
ní svět iluzi o tom, jak je prosazovaná ideologie funkční.
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2. Rozpočet v kontextu plánu

Organizační struktura plánování a rozpočtování měla ve většině centrálně řízených společností typic-
ky hierarchickou podobu, při níž všechny formální informace postupovaly vertikálně. Tato struktura pře-
nášela obrovskou spoustu informací, nejdříve jako součást procesu plánování, poté jako součást skuteč-
ného procesu výroby. V plánu existovalo nesčíslné množství vzájemných závislostí a provázaností vstupů
a výstupů, které byly pojímány formálně a nedokázaly reagovat na změněnou reálnou situaci. Aby si poli-
tičtí vůdci zajistili poslušnost vykonavatelů rozpočtu při naplňování svých zadání, byl plán běžně promí-
tán do formy zákona.

Úloha ministerstva financí v bývalých příkazových společnostech spočívala především v poskytová-
ní finančních zdrojů na zajištění hmotné výroby a na pokrytí toků sociálních transferů, o jejichž směrech
a výši bylo rozhodnuto jinde. Za státní rozpočet bylo odpovědné ministerstvo financí, ale ani tato odpo-
vědnost mu v hierarchii ministerstev nedokázala zajistit postavení nadřazené nad ostatní. Sestavování roz-
počtu samo o sobě bylo ve srovnání se zabezpečením peněžních prostředků pro krytí celého plánu výro-
by poměrně malou prací. Taková „neprestižní“ a oslabená pozice ministerstva financí se v praxi projevila
i v tom, že jeho vedoucí pracovníci nebyli motivováni k inovativnímu myšlení.

Rozpočtové právo bylo doprovázeno velkým množstvím podrobných instruktážních návodů, které
neponechávaly příliš prostoru pro iniciativu jednotlivce a nestimulovaly ho ke změně pracovních návyků
nebo k ovlivňování priorit výdajové politiky. Interpretace práva byla víceméně výsadou dominantní stra-
ny a jejích členů, nikoli prosazováním funkce soudů. To byl jeden z charakteristických rysů bývalých cent-
rálně řízených společností – který lze pochopit jen velmi obtížně. Všude ve společnosti existovalo něco
jako sekundární (ne-li primární) „soudní“ systém, který spočíval hlavně v blokování nových iniciativ,
u nichž se předpokládalo, že by mohly být pro stranu škodlivé (a působil na rozvoj národního bohatství
spíše negativně).

3. Rozpočtový proces

Rozpočtový proces byl v zásadě negociační procedurou, v níž podstatnou roli sehrávala „direktivní
moc“ monopolní strany, jež určovala výsledek jednání na všech úrovních.

V bývalém Sovětském svazu například začal proces přípravy rozpočtu na úrovni obcí: tam správní
subjekty a výrobní organizace předložily své požadavky na hmotné zdroje a/nebo peníze. Poté obce smě-
rovaly své požadavky výše – do hlavních správních center regionů. Jejich představitelé odjížděli v hoj-
ném počtu do regionálních středisek, aby obhájili své plány proti konkurenčním návrhům svých protějš-
ků. Podobný postup probíhal na národní úrovni, kdy regionální představitelé předkládali své plány
koordinátorům celkového národního plánu, tj. Gosplanu a ministerstvu financí. Výhledová situace kaž-
dého výrobního podniku v dalším roce ve velké míře závisela na plánu předávaném shora dolů a na instruk-
cích, které v něm byly obsaženy: ty určovaly, co by se mělo vyrábět a jaké zdroje jsou pro uvedení plánu
do života zapotřebí.

Cílem bylo vytvoření dvou dokumentů: první obsahoval výrobní plán celé země6 a druhý státní roz-
počet. Po zdlouhavém vyjednávání směřujícím k dosažení konzistentnosti těchto dokumentů následovalo
jejich detailnější rozpracování a poté byly výsledky na konci roku předloženy k formálnímu odsouhlase-
ní nejvyššímu stranickému výboru. Za tímto procesem probíhal skrytě souběžný proces politický, jehož
prostřednictvím si komunistická strana za pomoci své „direktivní moci“ zabezpečovala, aby byl plán v sou-
ladu s jejími politickými a sociálními cíli.
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Audit ve smyslu vnější a nezávislé kontroly finančních výkazů vládního sektoru nebo výrobních pod-
niků k ověření jejich pravdivosti nebyl v příkazových společnostech nikdy systematicky prováděn. Kon-
troly ve velké míře spočívaly v provádění vnitřních kontrol, kdy se prověřovalo, zda a do jaké míry byly
v rozhodování státní správy a v účetních výkazech dodrženy všechny instrukce. Takové kontroly byly
vykonávány v gesci kontrolních a revizních jednotek na ministerstvu financí a podobné postupy se uplat-
ňovaly i na ministerstvech ostatních. Byl to víceméně systém inspekcí, který by se dal stěží nazvat systé-
mem vnitřního auditu (v západním pojetí), protože neměl nic společného s rozvojem organizace. Navíc
v Sovětském svazu existovaly „výbory lidové kontroly“, jejichž členové byly pověřeni stranou, aby ved-
li šetření v případě zneužití moci osobami, v případě nedostatečného účetnictví atd. Tyto výbory však
nedisponovaly odborníky s  potřebnou kvalifikací na to, aby mohly provádět audit, a zdá se, že jen velmi
okrajově ovlivňovaly funkční zlepšování systému.

C. Zlepšování řízení veřejných výdajů v tranzitivních zemích

1. Současný stav

Tranzitivní země si uvědomují význam efektivního řízení veřejných výdajů a podnikají v této oblasti
mnoho důležitých reforem. Nicméně jsou stále pod vlivem zátěže dědictví svých předchozích režimů, kte-
rá jim – podle konkrétní země v různé míře – jejich úsilí znesnadňuje.

V mnoha těchto zemích platí, že se rozhoduje shora dolů, aniž by předcházela přiměřená konzulta-
ce nebo koordinace. Tento postup stále vytváří neefektivnosti v rozvíjení rozpočtové politiky a při jejím
uskutečňování. Navíc často není zřetelně definována odpovědnost, kterou nese za rozpočet ministerstvo
financí a kterou nesou další ministerstva; ministerstvo financí pak postrádá dostatečnou pravomoc k zabez-
pečování kontroly rozpočtových návrhů. Rozpočtová fragmentace – např. v důsledku existence četných
mimorozpočtových fondů a oddělení rozpočtování investic a běžných výdajů a postupů pro výběr pro-
gramů – snižuje alokační efektivnost. Malého pokroku bylo dosaženo při posilování rozhodovací funk-
ce a při vytváření nezbytných vazeb s rozpočtováním. Parlamenty nemají dostatečnou zkušenost a nedo-
káží vykonávat svou kontrolní úlohu a audit efektivně. Je třeba, aby byly dále rozvíjeny účetní standardy,
výkaznictví a systémy finanční kontroly a auditu a aby byly dotaženy do souladu s požadavky Evropské
unie. Nebylo dosaženo rovnoměrnosti při rozvoji zákonů o veřejných zakázkách a jejich praktické apli-
kaci.

Země, které aspirují na členství v Evropské unii, tak mají před sebou stále úkol dosáhnout v řízení
veřejných výdajů standardů Evropské unie. Evropská komise však nepředepisuje členským státům pro
řízení veřejných výdajů žádný speciální model. V této oblasti existuje také jen několik málo explicitních
požadavků – pomineme-li sféru dodržování agregátní fiskální disciplíny, řízení vlastních zdrojů EU
a finanční kontroly. V zemích střední a východní Evropy však alokace a efektivní užití fondů EU a nezbyt-
nost dodržovat fiskální disciplínu volají v několika hlavních oblastech řízení veřejných výdajů po přijetí
reforem. Reformy by měly vycházet ze zavedení základních zásad dobré praxe v rozpočtových systémech
a ze splnění specifických požadavků EU uplatňovaných vůči členským státům.

S tímto cílem předkládáme několik kritérií, která stanovují pro dobrou funkci systému řízení veřej-
ného sektoru základní požadavky, jež jsou kladeny na fondy EU a na zdroje poskytované z národních roz-
počtů. Strategie pro zavedení těchto měřítek a dovedení systémů řízení veřejných výdajů do souladu se
západoevropskými standardy je rozebrána dále v oddílech D a E.
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2. Výchozí kritéria a opatření

a) Institucionální rámec

Je třeba jasně definovat základní zásady v ústavě, zákoně o rozpočtových pravidlech a v navazující
legislativě. Regulatorní rámec musí zaručovat zdravou rovnováhu mezi mocí zákonodárnou a výkonnou.
Je žádoucí, aby parlament dokázal řádně kontrolovat rozpočet a analyzovat a posuzovat fiskální politiku.
Pro dobrou makroekonomickou regulaci a efektivní alokaci zdrojů je nutné, aby rozpočet pokrýval všech-
ny příjmy a výdaje. Z toho vyplývá, že integrovanou součástí národního rozpočtu by se měly stát i mimo-
rozpočtové fondy a prostředky získávané z vnějších zdrojů (např. z fondů EU).

b) Střednědobý fiskální rámec

Budoucí členské státy EU by měly být schopny poskytovat v rámci střednědobého rámce rozpočtové
informace a stanovit střednědobé fiskální cíle. Jakmile se stanou členy EU a budou přijaty do Evropské
měnové unie, musejí předkládat stabilizační nebo konvergenční programy. V obou případech se očekává,
že v těchto programech vyznačí hlavní složky střednědobého fiskálního rámce vypracovaného podle urči-
tých metodologických zásad a standardů (např. statistiky národních účtů by měly vyhovovat požadavkům
SNA937 a ESA958).

c) Proces přípravy rozpočtu

Posloupnost kroků v procesu přípravy rozpočtu by měla být dobře definována a všeobecně akcepto-
vána, ale realizaci každého kroku by měla ponechávat dostatečný časový prostor tak, aby mohla být pro-
vedena efektivně. Je žádoucí, aby došlo k integraci postupů uplatňovaných při přípravě rozpočtu pro běž-
né a kapitálové výdaje. Nelze zapomínat ani na zabudování tvrdých rozpočtových omezení. Rozpočet by
měl být předložen v podobě návrhu rozpočtu parlamentu, a to v patřičné struktuře, aby ho parlament mohl
náležitým způsobem zkontrolovat. Měl by obsahovat cíle fiskální politiky vlády, makroekonomický rámec,
rozpočtové politiky a hlavní definovatelná fiskální rizika. Rozpočtové informace by měly být předkládá-
ny veřejnosti v jasné a přístupné podobě.

d) Realizace rozpočtu a monitorování

Výdajová ministerstva by měla dodržovat výdajové limity, které určil parlament, a ministerstvo finan-
cí by mělo být schopno na čerpání těchto limitů dohlížet. Ministerstvo financí by mělo monitorovat a kon-
trolovat tok výdajů během roku na základě jednotného systému finančních účtů. Systémy monitorování
a kontroly výdajů na mzdy by měly být stejně robustní jako systémy v ostatních oblastech rozpočtu. Výda-
jová ministerstva by měla předkládat ministerstvu financí pravidelné zprávy, které by porovnávaly sku-
tečné výdaje s měsíčními prognózami založenými na schválených rozpočtových ukazatelích. Parlament
a vláda by měly mít patřičnou odpovědnost za hodnocení periodických zpráv o finančních výsledcích vzta-
hujících se k rozpočtu a za revizi cílů a/nebo politik z toho hlediska, zda odpovídají měnícímu se hospo-
dářskému nebo finančnímu prostředí. Řízení hotovostí (nebo státní pokladny) by mělo fungovat v přesně
vymezeném rámci jednotného účtu státní pokladny a být pod kontrolou ministerstva financí.

e) Účetnictví a výkaznictví

Rozpočtové a účetní kategorie na národní úrovni by měly vycházet ze společného systému klasifika-
ce, který umožní analýzy výdajové politiky a podpoří odpovědné skládání účtů. Účetní koncepty musejí
být kompatibilní s koncepty vztahujícími se k použití fondů EU (např. na přísliby výdajů, platby, pro
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oprávněné výdaje atd.) a definice „deficitu“ a „veřejných rozpočtů“ kompatibilní se standardy ESA95.
Fiskální výkaznictví by mělo poskytovat včasné, komplexní a spolehlivé informace a identifikovat odchý-
lení od rozpočtu. Měly by vzniknout postupy pro hodnocení nákladové efektivnosti a účelnosti výdajo-
vých politik a programů, včetně těch, které jsou financovány ze zdrojů EU.

f) Finanční kontrola

Je požadována koherentní a komplexní statutární základna definující systémy, zásady a fungování mana-
žerské a vnitřní kontroly. Následující systémy a postupy jsou pro dobrou vnitřní (manažerskou) kontrolu stě-
žejní: (1) standardy a předpisy pro finanční výkaznictví, (2) moderní účetní systém vyhovující mezinárod-
ním standardům, (3) systém auditu, který by pro řízení fondů EU jasně definoval úlohy a odpovědnosti
různých národních institucí, jež se angažují – včetně Národního fondu, výdajových a realizačních subjektů
(jak jsou definovány v předpisech ES) –, (4) kontrola závazků a plateb ex ante, (5) postupy při zadávání veřej-
ných zakázek vyhovující předpisům ES, které je nutné efektivně uskutečňovat, a (6) kontrola příjmů státu.

Měl by být zaveden efektivní mechanizmus vnitřního auditu/inspekce, který by splňoval následující
kritéria: (1) byl by funkčně nezávislý; (2) měl by přiměřený mandát pro provádění auditu a (3) užíval by
mezinárodně uznávané auditorské standardy. Měly by být zavedeny systémy, které by poskytovaly urči-
tou prevenci před protiprávními postupy a byly schopné podniknout nápravné kroky a získat zpět jakou-
koli částku, která byla ztracena v důsledku protiprávního postupu, ať vědomého, či nedbalostního.

g) Systémy veřejných zakázek

Jedním z prioritních úkolů Evropské unie je dosažení dobře fungujícího trhu. Jednou z hlavních cest
k dosažení tohoto cíle a dalších s tím spojených zásadních postupů dobré správy a řízení veřejné správy
je disponování efektivním systémem veřejných zakázek, který podporuje konkurenční soupeření o smlou-
vy zadávané veřejným sektorem. Dobré politiky a postupy při zadávání veřejných zakázek mohou snížit
náklady na veřejné výdaje, přinést rychlé výsledky, stimulovat rozvoj soukromého sektoru, snížit plýtvá-
ní a omezit opožďování, korupci a neefektivitu vládního sektoru.

Opatření ke zlepšení postupů při udělování veřejných zakázek zahrnují: náležitou legislativu pro zadá-
vání veřejných zakázek; vytvoření ústřední organizace pro zadávání veřejných zakázek s celkovou odpo-
vědností za koncipování a realizaci politiky veřejných zakázek a národních školicích programů; rozvíje-
ní efektivnosti postupů výdajových subjektů při zadávání veřejných zakázek a vytvoření efektivní kontroly
a postupů pro připomínková řízení.

h) Řízení rozpočtu fondů EU

Evropská komise od kandidátských zemí očekává, že se připraví a budou schopny spravovat před-
vstupní fondy (Phare/ISPA/SAPARD) tak, aby po vstupu do EU měly zavedeny požadované rozpočtové
a kontrolní nástroje. Aby vlády těmto požadavkům vyhověly, měly by být způsobilé předkládat několika-
leté programy s funkční koordinací mezi partnery na různých vládních úrovních a vytvořit efektivní postu-
py pro spolufinancování a vyhodnocování těchto programů z technického a hospodářského hlediska.

D. Přístupy k provádění změn

Zdokonalování systému řízení veřejných výdajů vyžaduje stanovení reformní strategie a řádné pro-
vedení změn. Tento oddíl shrnuje hlavní závěry publikace a předkládá ke zvážení určité všeobecné prak-
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tické rady, které by mohly napomoci rozvíjení strategie a zvládání procesu změn. Výchozím bodem pří-
pravy reformní strategie by mělo být komplexní zhodnocení silných a slabých stránek rozpočtového systé-
mu, který je v současné praxi uplatňován. K tomu slouží dotazník obsažený v příloze 1.

1. Přístupy k reformování rozpočtových systémů

a) Potřeba komplexnosti

Systém řízení veřejných výdajů zahrnuje širokou škálu základních podpůrných služeb a subsystémů,
od makroekonomického prognózování po audit a vyhodnocování výkonu a politiky. Mezi těmito sub-
systémy existují silné vzájemné vazby. Selhání jednoho z nich může mít negativní následky pro další
a může podkopat efektivnost celého rozpočtového systému. Aby bylo možné reformní opatření dobře smě-
rovat a naplánovat jejich realizaci, včetně harmonogramu jednotlivých fází, je nutné identifikovat příčiny
hlavních problémů, které v rozpočtovém procesu existují. Taková činnost však není jednoduchá a nemí-
vá přímočaré a jednoznačné výsledky. Jak lze například vysvětlit nerealistické předpovědi příjmů? Jako
důsledek úzkých míst v technickém zázemí pro prognózování? Nebo jako nepředvídatelný vnější vývoj,
který stál mimo dosah prognostiků? Či jako vědomou manipulaci předpovědí příjmů motivovanou sna-
hou o oddálení tvrdých rozhodnutí na straně výdajů?

K provedení úspěšné reformy je nezbytné nejprve definovat reformní cíle a pak komplexně vyhod-
notit rozpočtový systém; tak je možné určit hlavní slabá místa a změny, které je nutné provést k jejich
odstranění. Taková revize by měla obsahovat diagnózu problému, jeho analýzu, včetně vyhodnocení růz-
ných podpůrných systémů, a identifikaci všech vnitřních spojení a institucionálních slabin. Reforma roz-
počtu by měla obecně zahrnovat řadu doprovodných iniciativ v několika oblastech. V praxi se ukazuje, že
úzce zaměřené reformy jsou často předurčeny k neúspěchu. Například by bylo iluzorní očekávat podstat-
né přínosy ze zavedení rozpočtování programů nebo několikaletých rozpočtových postupů, pokud v roz-
počtovém procesu nebudou zabudována tvrdá omezení. Kromě toho je důležité vyvarovat se vytváření
řetězce na sebe navazujících „papírových“ reforem, které uskuteční jedno opatření a poté se přesunou
k další položce programu, aniž by vyhodnotily dosažené výsledky a věnovaly pozornost dalším článkům
rozpočtového systému.

Je také nezbytné dosáhnout správné kombinace reformních opatření, aby byly splněny tři základní cíle
rozpočtování – fiskální disciplína, efektivní alokace zdrojů a provozní efektivnost –, a to ve vyvážené
podobě a při zohlednění konkrétních podmínek dané země. Například zavedení systému státní pokladny
přispívá ke zvýšení fiskální disciplíny a mělo by se o něm v reformních zemích uvažovat. Implementace
systému státní pokladny by však neměla odejímat účetní povinnosti z výdajových subjektů a neměla by
narušovat efektivní řízení veřejných výdajových programů. Zavedení nového systému státní pokladny by
tudíž mělo být doprovázeno vytvořením souboru stimulů, jež by vedly k posílení účetních a manažerských
systémů uvnitř výdajových ministerstev. Navíc by zlepšení v postupech užívaných pro přípravu rozpočtu
měla jít ruku v ruce s opatřeními směřujícími k efektivnějšímu řízení pokladních operací.

Je třeba vzít v úvahu také vazby mezi systémem řízení veřejných výdajů a dalšími systémy, jako jsou
systémy politické či systémy řízení. Například k posílení kontroly výdajů na úrovni výdajových subjek-
tů přispívá zdokonalení v systémech zadávání veřejných zakázek a řízení lidských zdrojů, které je stejně
důležité jako reformy rozpočtových procedur samy o sobě. Všeobecně se požaduje vylepšování procesů
přípravy rozpočtu a informačních systémů nezbytných pro neformální rozhodování. Je však nutné mít na
mysli, že volba výdajové politiky je v zásadě volbou politickou a posilování procesu rozhodování vyža-
duje všímat si řady faktorů, které toto rozhodování ovlivňují. Proto je také důležité zabývat se například
i oblastmi vztahujícími se k mechanizmu vládní koordinace, ke vztahu mezi exekutivou a zákonodárci
a ke schopnosti zákonodárné složky kontrolovat rozpočet.
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b) Instituce a organizace

Zdokonalování řízení veřejných výdajů vyžaduje institucionální (regulatorní a procedurální) a organizač-
ní rozvoj. Zlepšení v rozpočtovém systému jsou z velké části funkcí institucionálních změn ve smyslu změn
základních pravidel, která řídí chování organizací a jednotlivců. Rozlišení mezi „institucí“ a „organizací“ –
a vzájemná souhra mezi oběma – je klíčem k pochopení úkolu zlepšovat řízení veřejných výdajů v reform-
ních zemích. Rozpočtování v organizacích se může zlepšit, ale hospodářské, sociální a politické chování se
nezmění, pokud zároveň nedojde ke změně pravidel a procedur. Platí i opačná závislost: není pravděpodob-
né, že by úprava pravidel sama o sobě měla příznivý dopad, jestliže souběžně nedojde k organizačnímu zlep-
šení. Zdokonalení řízení veřejných financí vyžaduje jak institucionální reformu, tak organizační rozvoj.

V mnoha reformních zemích je třeba zmodernizovat právní rámec a vytvořit pravidla, která zajistí jeho
prosaditelnost. Procesy přípravy rozpočtu a jeho realizace musejí podléhat regulaci. Při reformním úsilí
a snaze o rozšiřování formálních pravidel a při zvyšování jejich účinnosti je však podstatné si uvědomit,
jak silný vliv mají „neformální pravidla“, která vyplývají z tradic a zvyklostí země – zvláště ta nepsaná,
která ale určují chování lidí, včetně politiků a vládních úředníků. Pak může mít země zavedenu řadu vzo-
rových formálních pravidel, která však budou v praxi bezcenná, protože nejsou prosaditelná a vynutitel-
ná, protože převažují silně vžité neformální postupy. Systematické srovnávání skutečné praxe s vizí toho,
co by podle stanovených formálních pravidel mělo nastat, může pomoci neformální pravidla odhalit. Mno-
ho neformálních pravidel má na rozpočtový systém zhoubný účinek, jako např. ta, která vedou ke korup-
ci a protekcím. Proto je nutné udržovat křehkou rovnováhu mezi pružností a omezeními, zvyšovat trans-
parentnost, aby byla formální pravidla zřejmější, a přitom dávat zvýšený pozor při zvažování postupů
řízení orientovaných na výsledky, protože systém stimulů založených na výkonu může být lehce zneužit.
Na druhé straně některá neformální pravidla a procesy mohou rozpočtovému systému prospívat (např.
v řadě zemí dokáže neformální fungování sítě státních zaměstnanců anticipovat potenciální konflikty při
přípravě rozpočtu). Před „spuštěním“ reformy rozpočtu by vlády měly zabezpečit, aby po reformě tato
pozitivní působení některých faktorů nezanikla.

Efektivní koordinaci rozpočtových činností narušuje v řadě reformních zemí roztříštěné organizační
uspořádání a slabá koordinace mezi ministerstvy. Jak již bylo v této příručce zdůrazněno, rozpočtový pro-
ces musí být sjednocen a ministerstvo financí by mělo být náležitě vybaveno rozpočtovými kompetence-
mi. Ministerstvo financí by mělo být organizováno podle funkčních vazeb. Odbor rozpočtu by měl být
plně odpovědný za přípravu rozpočtu, včetně: (1) investičního rozpočtu a (2) revize sektorových rozpoč-
tových subdodávek. Tuto odpovědnost mají v některých reformních zemích „sektorové odbory“ minis-
terstva financí, které jsou od samotného odboru rozpočtu odděleny. Uvnitř ministerstva financí by také
měl vzniknout odbor (nebo oddělení) makroekonomických a fiskálních prognóz. V některých zemích se
musí vyjasnit dělba odpovědnosti mezi odborem státní pokladny a rozpočtovým odborem a musí být posí-
lena koordinace mezi těmito odbory, hlavně při přípravě plánu realizace rozpočtu a plánu pokladních ope-
rací. Odbor řízení dluhu, pokud je rozdělen do dvou oddělených organizačních útvarů, by měl být spojen.
Je žádoucí těsná koordinace mezi odborem odpovědným za řízení dluhu a odborem odpovědným za rea-
lizaci rozpočtu a plánu pokladních operací. Ve většině reformních zemí existuje slabá koordinace mezi
správou daní a dalšími odbory odpovědnými za přípravu ročních daňových prognóz a za jejich aktualiza-
ci během realizace rozpočtu. Proto by měla být tato koordinace posílena. Žádoucí je také posílit na poli-
tické a operativní úrovni koordinaci mezi ministerstvy, např. mezi ministerstvem financí, ministerstvem
hospodářství a národním statistickým úřadem.

c) Reformní postupy v sektoru vlády

Pro zajištění efektivnosti reformy na centrální úrovni jsou nezbytná opatření na úrovni sektorů. Napří-
klad lepší rozpočtování investic závisí ve velké míře na efektivnosti screeningových postupů a na výběru
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projektů uvnitř ministerstev a zainteresovaných subjektů. Stejně tak řešení problémů s výdajovými nedo-
platky vyžaduje efektivní vnitřní (manažerskou) kontrolu na výdajových ministerstvech.

Ministerstvo financí by mělo připravit obecný reformní rámec pokrývající celou řadu oblastí, mělo by
zavést přiměřené stimuly a poskytnout návody, jak postupovat. Samotná reformní opatření však musejí
definovat a uskutečňovat výdajová ministerstva. Ve skutečnosti je nezbytný koordinovaný přístup k refor-
mě z obou stran. Mělo by to znamenat, že se přistoupí zároveň k reformám na centrální úrovni, jež budou
zaměřeny na opatření ke zlepšení fiskální disciplíny a strategické alokace zdrojů, a k reformám na úrov-
ni sektorů, jež budou zaměřeny na vnitřní alokaci zdrojů a na opatření vedoucí ke zlepšení vnitřní (mana-
žerské) kontroly a provozní efektivnosti. Požadovaný stupeň integrace těchto paralelních akcí závisí na
jejich charakteru, je však třeba se vyvarovat konfliktního vývoje mezi nimi. V některých sektorech mohou
být například uplatněny speciální nástroje – jako rozpočty vytvořené pro jednotlivé programy –, aniž by
to vyvolalo potřebu široké účasti a zapojení vlády. V každém případě však takové aktivity na úrovni sek-
torů musejí probíhat v rámci stanoveného celkového rozpočtového stropu, který musí vzniknout na cent-
rální úrovni.

V mnoha reformních zemích chybí mezi výdajovými subjekty systematická komunikace a neexistují
dostatečné podněty ke sdílení informací. Důsledkem je roztříštěná formulace výdajové politiky a atomi-
zované rozhodování. Tento stav působí při uskutečňování reforem jako hlavní překážka. Výzvou pro
reformní země je tedy zlepšit komunikaci a snížit náklady na získávání informací uvnitř veřejného sekto-
ru. Proto by měly být posíleny vzájemné vazby mezi složkami, které stanovují celkový rozpočet, a slož-
kami, které dohlížejí na jeho realizaci, mezi ministerstvy a výdajovými subjekty a mezi ústřední vládou
a místními zastupitelstvy a orgány místní samosprávy. Toto kritérium je důležité pro udržitelnost zdoko-
nalování systémů řízení veřejných výdajů. I při podpoře posilování specifických rozpočtových postupů
má zásadní význam povzbuzovat kladnou interakci s dalšími subjekty vlády. Takové povzbuzování nesmí
být omezeno na pouhou rétoriku; mělo by zahrnovat specifické stimuly pro výraznější výměnu informa-
cí, odborná školení a spolupráci. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření vazeb mezi centrál-
ní vládou a místní samosprávou. Zvýšený stupeň decentralizace a převádění pravomocí na nižší řídicí úro-
veň si vyžádají dokonalejší oběh informací a hlubší vnímání fiskálních problémů existujících na nižších
úrovních vlády.

d) Rychlost reformy

Komplexní přístup k rozpočtové reformě nutně neznamená přijetí teorie „velkého třesku“ nebo dove-
zení modelu z „vyspělých“ zemí a jeho úplné převzetí. Modely „nejlepší praxe“ jsou užitečné a je mož-
né se z jejich výsledků poučit, ale kompletní převzetí „nejlepší praxe“ pro rozpočtový systém jiné země
je nebezpečné, pokud je interpretováno bez zohlednění místních podmínek, zvláště „neformálních pravi-
del“, která předurčují mnohé z chování úředníků a jejich protějšků v soukromém sektoru. Formální pra-
vidla mohou být dovezena celkem snadno, u neformálních to jde podstatně hůře. Kopírování zahraničních
institucionálních praktik by se mělo zvažovat pouze za předpokladu, že v sobě obsahují značný podíl for-
málních pravidel. To je možné spíše například v „techničtějších“ oblastech řízení veřejných výdajů, jako
jsou účetní postupy nebo finanční kontrola (i když i v takových případech se doporučuje přístup s maxi-
mální obezřetností). Naproti tomu tam, kde reforma obsahuje vysoký podíl neformálních pravidel, jako
např. v oblasti „správy a řízení“, nebo tam, kde je ovlivněna institucionálními stimuly, musí být za nor-
málních okolností reforma vypracována „doma“, a pokud je dovezena, je nezbytné ji podstatně upravit.
Reformní země jsou vystaveny nebezpečí mnoha potenciálních pastí, v nichž je možné při pokusech o kopí-
rování postupů tzv. „New Public Management“, přijatého nedávno některými zeměmi OECD (viz např.
Verheijen, 1996; Allen, 1999), uvíznout.
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Specifické nástroje a rozpočtové postupy, které mohou být efektivně uplatněny v kontextu jedné země,
se mohou stát v jiné zemi pouhou fosilií. Obsah je důležitější než forma. Mnohé koncepty „programova-
ného“ přístupu k rozpočtování, jako např. vyjasňování organizačních nebo manažerských cílů, získání lep-
ších zpětných vazeb z realizace a přípravy rozpočtu prostřednictvím hodnocení, monitorování výkonu, do
„tradičního“ rozpočtového systému být postupně implementovány mohou. Mnohem důležitější však je
vypracovat takovou koncepci, která změní strukturu rozpočtu.

Někdy se diskutuje – často s odkazy na určité rozpočtové paradigma – o tom, zda zvolit přístup „vel-
kého třesku“, nebo postup pozvolný. Obvyklejší je doporučení přístupu, kdy se v reformě rozpočtového
systému postupuje krok za krokem. Pokud má však taková rozprava jen všeobecné obrysy bez konkreti-
zace námětů, mívá přídech nereálnosti. Tempo reformy by mělo být odvozeno z konkrétních priorit a kon-
krétních podmínek země a záviset na cílech stanovených pro daný soubor opatření. V reformních zemích
a daleko více v zemích, které směřují k členství v EU, by mělo být tempo rozpočtových reforem určová-
no především dvěma následujícími okruhy požadavků:

• Reformy musejí vycházet z nutnosti uvést systém do stavu, který bude vyhovovat základním roz-
počtovým zásadám a splní minimální standardy rozvinutých zemí. Strategickou pozornost je tedy
třeba věnovat plnění výchozích kritérií, která jsou v souhrnu vyjádřena v předchozím textu této kapi-
toly. V některých oblastech, zvláště v oblasti finanční kontroly a veřejných zakázek, tato opatření
zahrnují zvláštní požadavky dané acquis communautaire, tj. formálním rámcem pravidel a předpi-
sů Evropských společenství. Z tohoto hlediska je důležitý dotazník obsažený zde v příloze 1, který
poslouží jako cenný nástroj k vyhodnocení silných a slabých stránek systému řízení veřejných výda-
jů a ukáže, v kterých oblastech by měla být přijata příslušná opatření nejdříve.

• Reformní proces je kontinuální. Zkušenosti ukazují, že rozpočtová reforma je z velké části proce-
sem „učení se za pochodu“. Rozpočtové systémy jsou negativně ovlivňovány faktory, jako je poli-
tická nestabilita, pevně etablované soukromé zájmy, strukturální nerovnováhy mezi existujícími
závazky a zdroji a vysoká inflace. Stanovení reformních fází a definování prioritních oblastí musí
s takovými skutečnostmi počítat. Navíc četné spojitosti a provázanosti mezi rozpočtovým systémem
a dalšími systémy mohou při uskutečňování reformních postupů vyústit v nečekané výsledky. Mění-
cí se hospodářské a politické prostředí si může vyžádat přijetí dalších reformních opatření. V prů-
běhu reformního procesu je žádoucí systematické a pravidelné hodnocení reformních výsledků, kte-
ré by mělo předejít tomu, aby reformní proces sklouzl z nastoupené cesty nebo aby nebyly učiněny
nutné úpravy. Je třeba počítat také s tím, že při reformování rozpočtového systému mohou nastat
nečekané situace a cesta se může zablokovat. Proto je nutné si stále ověřovat, jak reforma reaguje
na změny.

2. Příprava a monitorování akčního plánu

Jakmile jsou na základě vyhodnocení rozpočtového systému identifikována klíčová reformní opatře-
ní, může být připraven akční plán s vyznačením jednotlivých reformních fází. Takový plán by měl zahr-
novat následující složky:

• celkový cíl reformy a specifické cíle každé z jejích součástí,

• seznam složek reformy (například zdokonalování procesu přípravy rozpočtu, příprava zákona o roz-
počtových pravidlech atd.),

• seznam činností nutných pro přípravu a uskutečňování reforem (např. pilotní studie, uživatelské ana-
lýzy, školicí kurzy), termíny pro dokončení těchto činností a milníky pro dosahování klíčových úkolů,
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• ukazatele monitorující dosažený pokrok,

• organizační uspořádání přípravy reformy a dohledu nad jejím uskutečňováním,

• prostředky, které budou na reformu vynaloženy, což možní koupit požadované vstupy technické
pomoci, zařízení a počítačové programy, vyškolit zaměstnance apod.

Je důležité řádně stanovit fáze a dobře vyznačit složky reformy. Například před zahájením prací na
podrobném návrhu informačního systému pro přípravu a realizaci rozpočtu je nutné obecně zrevidovat
rozpočtové procesy, systém rozpočtové klasifikace a systém účtů.

Akční plán by měl zahrnovat přiměřené ukazatele hodnocení pokroku dosaženého ve srovnání s reform-
ními cíli a poskytovat zpětnou vazbu ke korigování nebo dokončení reformního procesu. Tyto ukazatele
by měly měřit:

• pokrok dosažený v přípravě a implementaci reformy. Ke zvládnutí reformního programu je nezbyt-
né monitorovat: (1) vstupy vynaložené na reformu (např. počet hodin odpracovaných zaměstnanci,
získané zařízení, školicí činnosti, konzultační služby atd.) a (2) výstupy reformního procesu (např.
návrhy zákonů, přijaté zákony, vydané a efektivně realizované vyhlášky, připravené provozní manu-
ály, uskutečněné školicí kurzy);

• účelnost reformy. Je třeba vyhodnotit, zda reforma přispěla ke zlepšeným výsledkům rozpočtového
systému ve smyslu zlepšení ve třech základních oblastech (fiskální disciplína, alokační efektivnost,
provozní efektivnost). Pro takové vyhodnocení je nutné stanovit kvalitativní a kvantitativní kritéria
a měřítka, která se opírají (1) o hodnocení procesů a výstupů rozpočtového systému (např. vytvoře-
ní zákona o ročním rozpočtu v přiměřeném časovém období) a (2) o porovnání výsledků (např. sní-
žený rozpočtový deficit).

Stanovení hodnoticích ukazatelů, které změří výkonnost rozpočtové soustavy, je složitou záležitostí,
protože mezi rozpočtovou soustavou a dalšími systémy existují vzájemná spojení. Stejně tak je obtížné
zjistit, do jaké míry vývoj rozpočtové soustavy ovlivňují jednotlivé změny v hospodářském prostředí. Přes-
to je důležité v této oblasti pokročit, a to z několika důvodů: Za prvé, aby rozhodovací sféra přijala refor-
mu za svou a podpořila ji, musí znát očekávané výsledky. Za druhé, jak již bylo rozebráno dříve, reform-
ní proces je kontinuální. Špatné výsledky nemusejí nutně znamenat, že je reforma špatně navržena; mohou
stejně silně signalizovat, že reformy nejsou dokončeny a že je třeba přijmout další opatření, která posílí
rozpočtovou soustavu nebo která budou zaměřena do navazujících oblastí.

V následujícím textu uvádíme příklady otázek a ukazatelů, které je možné použít ke zhodnocení cel-
kové účinnosti rozpočtového systému:

• Fiskální disciplína: Byly splněny cíle týkající se deficitu? Jsou reálné předpovědi příjmů (jaký je
poměr mezi vybranými a prognózovanými příjmy)? Došlo ke snížení nadměrných závazků? Došlo
ke snížení stavu kumulovaných nedoplatků?

• Alokační efektivnost: Odpovídá skutečná struktura rozpočtu cílům rozpočtové politiky? Do jaké míry
odpovídají v jednotlivých sektorech plánované výdaje výdajům skutečným? Zaměřuje se investiční
program na projekty, které jsou nákladově nejefektivnější, nebo jsou finance stále rozdělovány nee-
fektivně mezi řadu nedokončených projektů? Jak dlouho v průměru trvá dokončení projektu, který
je hrazen z rozpočtu? Jaké jsou celkové náklady na roční tranše u těchto projektů ve srovnání s bilan-
cí výdajů nezbytných k dokončení prací na projektech?
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• Provozní efektivnost: Zlepšila se efektivnost správy daní (např. snížením objemu daňových nedo-
platků, zvýšením podílu daňových příjmů ku HDP – po zahrnutí dopadu všech nových daňových
opatření)? Přispěla opatření přijatá k posílení řízení hotovostí ke snížení nákladů na platbu úroků
z půjček? Jsou postupy u tendrů na veřejné zakázky dostatečně konkurenční?

Takové znalosti poskytují užitečnou zpětnou vazbu všude tam, kde je potřebné reformní proces dopl-
nit nebo ho přizpůsobit v důsledku nečekaného vývoje. Není však příliš smysluplné připisovat přílišnou
váhu příznivému vývoji několika málo ukazatelů, protože na skutečný vývoj mohla působit řada vnějších
faktorů, které s reformou neměly nic společného, a zlepšení nemusejí být trvalá.

E. Zvládání procesu reformy

1. Vytváření reformního odhodlání

Reforma bude úspěšná jen tehdy, pokud bude mít ve vládě své přívržence. Finanční reformy potřebují
neúnavného a odhodlaného ministra financí, který se za ně dokáže postavit a prosadit je. Na reformním
procesu by se měli aktivně podílet také vedoucí pracovníci ministerstva financí. Reformy, které byly při-
praveny mimo ministerstvo nebo které vypracoval reformní výbor či skupinka poradců pracujících v izo-
laci, se často snaží kopírovat tzv. nejlepší praxi jedné země nebo se zaměřují na technické otázky, aniž by
braly v úvahu specifický institucionální charakter a prostředí dané země.

Zásadní význam má zajistit, aby mezi různými účastníky, kteří jsou angažováni v řízení veřejných
výdajů, panoval ve věci reformy všeobecný myšlenkový soulad. Aby ministerstvo financí mohlo navrh-
nout a uskutečnit reformy, musí úzce spolupracovat s výdajovými ministerstvy, odpovědnými orgány niž-
ších správních celků a dalšími klíčovými hráči.

Nesmírně důležité jsou také konzultace se zákonodárci, zvláště když reforma ovlivní jejich činnost
nebo právní rámec. Zákonodárci musejí být například zapojeni již v počáteční fázi reformy – při přípra-
vě nových rozpočtových zákonů. Parlamentní výbory by měly mít možnost vyjádřit se ke změnám, které
se navrhují ve struktuře rozpočtových dokumentů nebo ve finančních zprávách předávaných parlamentu.
Zlepšení v prezentaci a obsahu rozpočtových dokumentů by mělo jít ruku v ruce s opatřeními ke zlepše-
ní schopnosti parlamentu takový materiál analyzovat. Například předkládaná informace o akruálním účet-
nictví bude v rozpočtových dokumentech užitečná jen tehdy, když bude parlament plně obeznámen se
smyslem poskytovaných údajů a dokáže se v rozpočtových dokumentech zorientovat natolik, aby potřeb-
nou informaci našel.

Aby mohla vláda dospět ve věcech reformy ke konsenzu, musejí být naprosto jasné reformní cíle a oče-
kávané přínosy. Takovému záměru poslouží uspořádání seminářů, na nichž se vysocí představitelé vlád-
ních institucí, členové parlamentu a místní samosprávy budou vyjadřovat k problémům, které chce refor-
ma řešit, a také k očekávaným přínosům.

Kromě rozšiřování informací o navrhované reformě mezi členy parlamentu a na veřejnosti a kromě
dosahování širokého konsenzu v záležitostech reformy má velký význam také zabezpečení její udržitel-
nosti. Reforma musí být udržitelná i po provedení hlavní změny, až se její gestoři přesunou k provádění
reforem druhé generace. To si za normálních okolností vyžádá období minimálně pěti až deseti let.

Racionalizace organizačních struktur, modernizace postupů a procesů a/nebo realizace nových počí-
tačových programů mohou snadno ztroskotat, jestliže změny nechápou a nepodporují řadoví pracovníci.
Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, jak zajistit nezbytnou spolupráci a účast všech zaměst-
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nanců. To si vyžádá řadu akcí zaměřených na podporu změn a na přenos informací o probíhajících změ-
nách na (a přes) střední management. Jen tak reformu přijmou za svou všichni vedoucí pracovníci státní
správy i její řadoví zaměstnanci a budou aktivně spolupracovat.

Takové akce – mohou jimi být workshopy a šíření dokumentů – by měly:

• zabezpečit, aby o reformě byli plně informováni vysocí představitelé vládních institucí a aby pod-
porovali její cíle a záměry i opatření, která si vyžádá, včetně jejich uskutečňování. Zároveň si muse-
jí být vědomi potřeby přiměřené vnitřní komunikace i potenciálních sociálních dopadů, které s sebou
uskutečňované změny přinesou;

• vytvořit ve vědomí vysokých představitelů vládních institucí pocit „vlastnictví“ reformy. Ten by měl
být ve středním managementu vyvolán tím, že budou mít tito pracovníci přiměřeným způsobem zajiš-
těnu účast na reformních činnostech; reformní záměry pak budou vysvětlovat svým kolegům.

Reforma by neměla být pojímána jako jednorázová událost nebo jako nutná dodatečná zátěž pro mana-
žery a provozní pracovníky, ale jako cesta vedoucí k posílení profese státních zaměstnanců, a to jak jako
jednotlivců, tak jako profesní skupiny. V každé fázi reformního procesu je důležité zdůrazňovat informa-
ce o dosaženém pokroku, a to ve vhodné formě – například prostřednictvím oběžníků a oznámení; to by
mělo posílit zpětnou vazbu od všech zaměstnanců a umožnit, pokud to bude třeba, aby se reformní čin-
nosti přizpůsobovaly vývoji.

Pokud reformní změny ovlivní organizační uspořádání některých odborů, je žádoucí:

• určit vedoucího, který bude odpovídat za návrhy opatření a jejich uvádění do života. Jeho dalším
úkolem bude koordinace činnosti kolegů, jejich podpora, vysvětlování reformy a poskytování infor-
mací o jejím postupu a o dosažených výsledcích;

• organizovat řadu interaktivních seminářů pro střední článek řízení týkajících se cílů reformy, jejího
obsahu, fází a důsledků;

• organizovat podobné semináře na provozní úrovni pro zaměstnance, kterých se bude reforma bez-
prostředně týkat;

• vyhlašovat souběžně opatření, která zmírní dopad jednotlivých reformních fází, stejně jako se zajímat
o doprovodná opatření, která napomohou přesunu nadbytečných pracovních sil na jiné činnosti,
a o rekvalifikační programy. To vše je třeba naplánovat dopředu, aby se minimalizovala nejistota;

• pravidelně vyhodnocovat, jak reforma působí na pracovníky.

2. Organizační uspořádání

Pro zavedení reformy a její prosazení v novém rámci má zásadní význam vhodné organizační a per-
sonální zabezpečení. Reformní proces musí probíhat v podmínkách vhodného organizačního uspořádání,
které nebrání prosazení změn. Jeho úprava musí být „šita na míru“ dané zemi a vyhovovat rozsahu zamýš-
lené reformy. Pokud se uvažuje o reformě širokého rozsahu, nemělo by se zapomínat na ustavení řídící
skupiny, základní jednotky a pracovních skupin. V této souvislosti se doporučuje následující postup:

• Řídící skupina. Řídící skupina bude udávat hlavní směr rozvoje reformy a bude dohlížet nad celko-
vým procesem. Bude se skládat z vrcholových státních úředníků, kteří jsou do reformního procesu
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zapojeni, a za normální situace stane v jejím čele ministr financí nebo jeho náměstek. Z hlediska cílů
reformy je vhodné, když jsou v ní zastoupeni také ředitelé klíčových odborů ministerstva financí,
zástupci výdajových ministerstev a dalších organizací, které se podílejí na reformě (například před-
stavitelé místních zastupitelstev a místní samosprávy). Jedním z motivů obsazování řídící skupiny
je i to, aby účast v řídící skupině napomohla tomu, aby také vrcholoví pracovníci, kterých se refor-
ma bude dotýkat, přijali reformní cíle a záměry za své.

• „Základní jednotka“. Základní jednotka nebo samostatně identifikovatelný odbor by měly být odpo-
vědné za celkové řízení reformy. Nejvhodnějším umístěním jednotky je ministerstvo financí. Základ-
ní tým musí mít velmi jasnou vizi, co se týče cílů a záměrů reformy. Měl by mít kvalifikované, kom-
petentní, motivované a výkonné pracovníky. Jednotka by měla získat pověření k šíření
institucionálních a organizačních reformních postupů na úrovni vlády tím způsobem, že by organi-
zovala výukové programy, semináře a workshopy. Za podpory pracovních skupin by byla odpověd-
ná za identifikaci potřeby externích konzultací a za přípravu směrnic pro tyto konzultační akce; akce
by zahrnovaly (1) cíle konzultace, (2) činnost konzultanta, (3) časový rámec pro tuto práci, (4) oče-
kávané výstupy a (5) harmonogram, podle něhož konzultant odevzdává pravidelné zprávy manaže-
rovi projektu.

• Pracovní skupiny. Pracovní skupiny budou zodpovědné za uskutečňování specifických reforem v urči-
tých oblastech (například za informační systém pro finanční řízení). V mnoha případech bude nut-
né zavést formální postupy, aby bylo možné pracovní skupiny řídit, včetně: (1) projektového pláno-
vání, (2) účetnictví a (3) systému pro sledování dosaženého pokroku a předkládání zpráv.

3. Odborná výuka

Pro úspěšnou realizaci reformy je nezbytné uspořádat pro každou její složku program odborného ško-
lení. Školení by mělo pokrývat různé oblasti, jako jsou: základní odborná příprava ve specializovaných
oblastech (například školení účetních, aby uměli používat nové účetní postupy); školení na vrcholové úrov-
ni ve specializovaných oblastech (například výuka specialistů na informační technologie nebo výuka mak-
roekonomů) nebo všeobecné kurzy (například výuka cizích jazyků pro personál odboru řízení dluhu nebo
zlepšování dovedností pracovníků při používání tabulkových a textových editorů).

Ke zlepšení povědomí o hlavních problémech v řízení veřejných výdajů a k usnadnění dialogu mezi
ministerstvy se v rámci vládních orgánů musejí rozšířit nové hospodářské a rozpočtové přístupy. Z toho
vyplývá, že by se výuka rozpočtových manažerů neměla omezovat jen na specifické techniky a metody
(například na návod, jak vyplnit formuláře pro přípravu rozpočtu), ale měla by se zaměřovat také na posky-
tování informací o moderních rozpočtových systémech a zvyšovat znalosti rozpočtových odborníků
z oblasti makroekonomiky a financování EU.

Aby se zdokonalila příprava rozpočtu, je nutné zvýšit způsobilost ministerstva financí a výdajových
ministerstev k jasnému definování cílů veřejných výdajů a provádění neformálního výběru mezi konku-
renčními programy. Rozvíjení takových kapacit zahrnuje jak zlepšování analytických metod, tak i disku-
ze o otázkách sektorové a odvětvové politiky. To obecně vyžaduje, aby byly do odborné výuky začleně-
ny i činnosti odvíjející se z „učení se za pochodu“, jako analýza vývoje sektoru za přítomnosti týmu
externích specialistů.

Výukové programy musejí být připraveny dopředu a musí jim nutně předcházet podrobná revize exi-
stujících dovedností a výukových potřeb. Ty jsou ve sféře řízení veřejných výdajů značně rozmanité. Hlav-
ní výdajová ministerstva by měla mít vlastní kapacity, které by výukové programy zabezpečovaly, a minis-
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terstvo financí by mělo zajistit, aby tyto činnosti zapadaly do společného rámce odvozeného z potřeb roz-
počtového práva a rozpočtových postupů. Všichni přednášející by měli být dobře informováni o existují-
cím systému a zamýšlených reformách a měli by koordinovat svou činnosti s útvary, které jsou odpověd-
né za celkové řízení reforem.
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40 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země

1. V knize je používán termín „národní rozpočet“ nebo jen „rozpočet“, který označuje rozpočet centrální vlády, a ter-
mín „místní rozpočet“, který označuje rozpočet odpovědných orgánů na místní úrovni, jako jsou regiony, kraj
nebo obce. Termín „státní rozpočet“ se používá pouze příležitostně; označuje rozpočtové systémy a procesy zemí
s centrálním plánováním – viz příklad v oddílu B této kapitoly.

2. V této publikaci se termín „řízení veřejných výdajů“, který je běžně a hojně používán, týká řízení vládních výda-
jů, ale nepokrývá činnosti veřejných podniků, které jsou v zásadě komerčními podniky, ani činnosti finančních
institucí ve vlastnictví státu. Kniha se obecně zaměřuje na centrální vládu, ale mnohé z jejích analytických pohle-
dů a doporučení lze uplatnit i na další úrovně vlády.

3. Zpracováno podle základních cílů navržených Camposem a Pradhamem (1996) a podle prezentace hlavních úko-
lů Allena Schicka v OECD (1997c). Pokud jde o tyto základní cíle, příručka Public Expenditure Management
Handbook ze Světové banky (1998) rozvíjí koncept tří cílů: (1) agregátní fiskální disciplíny, (2) strategie stano-
vení priorit a (3) nákladové efektivnosti a účelnosti programu a poskytnuté služby.

4. Termín „výdajový subjekt“ je užíván v celé knize; jsou jím označovány všechny organizační jednotky, které jsou
oprávněny k vynakládání rozpočtových peněz, např. ministerstva, podřízené agentury a další vládní instituce.

5. Nedávno byl podniknut pokus o koordinaci činností a politik, které sledují potírání korupce. OECD vydala v pro-
sinci 1997 Konvenci proti úplatkářství, která vstoupila v platnost na konci roku 1998 (viz http://www.oecd.org).

6. Výrobní plán celé země byl samozřejmě rozdělen na výrobní plány na národní (federální), regionální (státní)
a místní úrovni.

7. Systém národních účtů byl v roce 1993 vytvořen ES, MMF, OECD, OSN a Světovou bankou.

8. Členské státy EU používají společný rámec a metodologii národních účtů (ESA95), která je specifikací standar-
dů SNA93 v evropském kontextu.

POZNÁMKY
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Tato kapitola přináší některé základní definice, zabývá se povahou legislativních zmocnění a tím, co
vše rozpočet zahrnuje, a také některými dalšími klíčovými problémy, jež se vztahují k jiným fiskálním
nástrojům, než jsou přímé výdaje. Cíle vládní rozpočtové politiky mohou být dosaženy prostřednictvím
řady nástrojů: přímými výdaji, nepřímými výdaji (jako jsou daňové výdaje, potenciální závazky a půjč-
ky) a nástroji daňové politiky. Aby mohl rozpočet efektivně plnit funkci nástroje prosazování vládních
politik, musejí rozpočtové dokumenty nejenom zahrnovat veškeré příjmy a výdaje, ale také transparent-
ním způsobem poskytovat informace o všech politických závazcích a rozhodnutích, které mají ať již oka-
mžité, nebo budoucí fiskální dopady.

A. Základní definice

1. Co je rozpočet?

Slovo rozpočet (budget) má původ ve slově „budjet“, jež pochází ze středověké angličtiny a ozna-
čuje královskou brašnu obsahující peníze určené pro veřejné výdaje.1 Rozpočty se vyvíjely dvojím smě-
rem. Zpočátku parlamenty usilovaly o získání kontroly nad rozpočtem a o to, aby učinily vlády za uži-
tí zdrojů odpovědné. V demokratických společnostech je například schvalování rozpočtu základní
formou kontroly vlády parlamentem. Rozpočet dává vládě oprávnění vynakládat prostředky a vybírat
daně. Později došlo k výraznému rozšíření aktivit vlády a rozpočet získal úlohu daleko komplexnější.
Dnes jsou vládní výdaje směřovány na dosažení celé řady cílů, které zahrnují ekonomický rozvoj, soci-
ální a redistribuční cíle. Z toho důvodu musejí vlády formulovat vhodnou rozpočtovou politiku – tj.
politiku zahrnující příjmy, výdaje a výpůjčky – tak, aby dosáhly makroekonomické stability a dalších
cílů.

Rozsah rozpočtu závisí na škále aktivit vlády a současně musí mít takovou formu, aby zákonodár-
ci i veřejnost mohli hospodářskou a rozpočtovou politiku řádně posoudit. Jak již bylo poznamenáno,
tato kniha nevěnuje zvláštní pozornost příjmové straně rozpočtu. Je však důležité dodat, že z makroe-
konomického hlediska je nezbytné posuzovat příjmy a výdaje společně. V celé řadě zemí jsou návrhy
výdajových rozpočtů a daňových změn předkládány parlamentu odděleně. To vyvolává závažné pro-
blémy z hlediska zajištění vnitřní konzistentnosti příjmové a výdajové strany rozpočtu jak při přípravě
a schvalování jednotlivých politik, tak při posuzování rozpočtu parlamentem. Prvním důležitým kro-
kem při analýze rozpočtu by mělo být vyhodnocení reálnosti daňových predikcí. Protože fiskální sta-
bilizace a cíle týkající se distribuce příjmů a bohatství nebo alokace zdrojů mohou být dosaženy jed-
nak změnou daňové politiky a jednak prostřednictvím politik výdajových nebo obojím současně, je
nutné posuzovat je zároveň. Stejně tak je nutné během procesu tvorby rozpočtu koordinovat přípravu
příjmové a výdajové strany rozpočtu a při předkládání rozpočtu parlamentu obě spojit do jednoho doku-
mentu.
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2. Co se rozumí „vládou“?

Vládu lze definovat jako skupinu jednotek, entit, které kromě výkonu svých politických funkcí a funk-
cí v oblasti ekonomické a sociální regulace zajišťují jednak veřejné služby určené ke kolektivní nebo sou-
kromé spotřebě a jednak redistribuci důchodů a bohatství. Definičním rysem vlády je schopnost uvalovat
– přímo nebo nepřímo – daně a jiné povinné odvody, které nepřinášejí protihodnotu jiným sektorům eko-
nomiky. „Vláda“ (general government) je termín, který označuje všechny vládní jednotky na jakékoli úrov-
ni – centrální, regionální nebo místní.

Systém národních účtů (SNA93 a ESA95) rozděluje vládu do čtyř subsektorů, které mohou být vyme-
zeny následujícím způsobem:2

• Centrální vláda. Vláda státu ve federativních nebo unitárních státech. Obecně je centrální vláda zod-
povědná za ty funkce, které ovlivňují ekonomiku jako celek: například za obranu, udržování vztahů
s jinými státy a mezinárodními organizacemi, zajišťování legislativních, výkonných a soudních funk-
cí, které se týkají celého státu, a poskytování takových veřejných služeb, jako je zdravotní péče
a vzdělání. Do centrální vlády jsou zahrnovány netržní, neziskové instituce kontrolované a financo-
vané převážně centrální vládou.

• Místní vlády. Místní vlády reprezentují souhrn veřejných institucí, které disponují pravomocemi na
vymezeném území. Místní vlády představují třetí stupeň vlády ve státech s federativním uspořádá-
ním nebo druhý a třetí stupeň v státech unitárních (regiony, pověřené obce/správní obvody, obce
atd.). Aby mohly místní vlády vystupovat jako samostatné jednotky, musejí mít oprávnění vykoná-
vat své pravomoci nezávisle na ostatních úrovních vlády.

• Zemské vlády mají nezávislé oprávnění pro výkon určitých funkcí na vymezené části území státu.
Tato vládní úroveň, mezi centrální vládou státu a vládami místními, existuje ve všech federativních
státech (např. tzv. země – Länder – na území Německa). Tím se odlišuje od regionálních vlád, kte-
ré mají obdobné charakteristiky co do teritoriální jurisdikce, ale jsou obvyklé ve státech, které fede-
rativní uspořádání nemají.

• Fondy sociálního zabezpečení. Jde o fondy zajišťující sociální požitky prostřednictvím systému soci-
álního pojištění financovaného povinnými příspěvky ze strany účastníků. Ve většině států jsou tyto
fondy odděleny od ostatních aktivit vlády, mají své vlastní rozpočty a odděleně vykazují svá aktiva
a pasiva. Systémy sociálního zabezpečení, které nemají aktiva a pasiva oddělena, termínem „fondy
sociálního zabezpečení“ označovány nejsou. V metodice GFS se preferuje vykazování fondů soci-
álního zabezpečení jako součásti té úrovně vlády, na které působí. Alternativní možností je seskupit
veškeré fondy sociálního zabezpečení do odděleného subsektoru. Systémy zaměstnaneckého důcho-
dového pojištění s fondovým hospodařením za fondy sociálního zabezpečení považovány nejsou.
Jsou považovány za finanční instituce a ze sektoru vlády jsou vyčleněny.

Ve vztahu k místně činným úřadům a nezávislým agenturám1* se jako kritéria pro jejich přiřazení k pří-
slušné úrovni vlády používá zákonné pověření, na jehož základě provozují činnost, a povaha jejich funk-
cí (např. nemocnice provozovaná ministerstvem zdravotnictví je součástí centrální vlády bez ohledu na
místo, kde je umístěna). Klasifikace těchto jednotek by měla odrážet rozdíl mezi „decentralizací“, kterou
se rozumí přenesení odpovědnosti na demokraticky zvolenou, nezávislou nižší úroveň vlády, a „dekon-
centrací“, která vyjadřuje, že funkce centrální vlády mohou být vykonávány efektivněji prostřednictvím
místních nebo regionálních jednotek nebo úřadů, které vystupují jako subjekty centrální vlády.
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Každá úroveň vlády by měla mít svůj rozpočet, který pokryje její činnosti v rámci jí vymezené odpo-
vědnosti. Většina zemí má své vlastní uspořádání, které určuje potřebné rozdělení odpovědností a – kde
je to vhodné – mechanizmus sdílení příjmů nebo jejich transfer z jedné úrovně vlády na jinou. V někte-
rých tranzitivních ekonomikách jsou ale uspořádání rozpočtového systému a mechanizmus vyjednávání
o způsobu sdílení daní založeny na politickém vyjednávání a nezajišťují jednoznačné přidělení odpověd-
ností z hlediska rozpočtování. V těchto případech by prvním krokem při reformě veřejných výdajů mělo
být vyjasnění rozdělení odpovědností mezi různé úrovně vlády a zavedení stabilního a transparentního
mechanizmu pro organizaci vztahů na příslušné úrovni vlády a mezi jednotlivými úrovněmi vlády.

3. Co se rozumí „veřejným sektorem“?

Kromě vlády samotné zahrnuje veřejný sektor nefinanční a finanční korporace2** a kvazikorporace
vlastněné nebo kontrolované vládou. Kvazikorporace je vládou zřízená jednotka, která v rámci svých čin-
ností (1) zpoplatňuje své výstupy, (2) je provozována a řízena obdobně jako soukromé podniky a (3) má
soustavu účtů, které jí umožňují identifikovat a měřit její provozní přebytky, úspory, aktiva a pasiva.

V tržních ekonomikách by veřejné podniky3 měly být komerčně orientovány, a pokud je to možné,
měly by se snažit dosahovat zisku. Z tohoto důvodu musejí být nezávislé ve svém řízení a musejí mít pod-
nikovou strukturu. To znamená, že jejich výdaje a příjmy nemohou být podrobeny stejnému režimu ově-
řování a schvalování jako národní rozpočty, které by proto měly pokrývat pouze finanční transakce mezi
veřejnými podniky a vládou, a nikoliv transakce těchto podniků se zbytkem ekonomiky.4

Nicméně je nezbytné vytvořit systém monitorování a vykazování finančních informací za veřejný sek-
tor jako celek. Jinými slovy, rozpočtové dokumenty mohou prostřednictvím analytických tabulek, které
jsou prezentovány pouze pro informaci, ukázat konsolidovaný účet veřejného sektoru (ten je někdy ozna-
čován jako „konsolidovaný rozpočet“, ačkoliv nemá právní status jako národní rozpočet).

Pro zajištění odpovědnosti za dosažené výsledky a pro zajištění transparentnosti by měla vláda před-
kládat informace o finanční situaci všech jednotek, které jsou pod její kontrolou. V praxi existují mezi
různými jurisdikcemi rozdíly ve vymezení jednotek, za které povinnost předkládat informace platí.

B. Povaha legislativních zmocnění

1. Základna pro schvalování výdajů

Podstata zmocnění vynakládat veřejné prostředky vyplývající z právního rámce závisí jednak na roz-
počtovém systému a jednak na povaze výdajů. Ačkoliv existují výjimky, jsou tato zmocnění obvykle udě-
lována prostřednictvím schválení výdajů parlamentem (appropriations), která představují oprávnění, jež
vládě a jejím agenturám umožňují vynakládat prostředky na specifické účely.

Některé země (např. Velká Británie) předkládají parlamentu kromě rozpočtu ještě odděleně návrh záko-
na, který obsahuje návrh limitu výdajů (appropriation bill). V mnoha zemích však samostatný výdajový
zákon neexistuje. Schválený výdaj je definován implicitně prostřednictvím souboru pravidel zakotvených
v zákoně o rozpočtových pravidlech, který vymezuje stupeň volnosti vlády při vynakládání rozpočtova-
ných prostředků a při provádění změn mezi rozpočtovými kapitolami. Co se týče úlohy parlamentu, jsou
tyto dva odlišné přístupy ekvivalentní.

Schválené výdaje je možné rozčlenit do následujících široce vymezených skupin:
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• Výdaje (příděly) schválené na bázi závazků (obligation-based appropriations) představují právo při-
jímat závazky ve schváleném objemu a na základě těchto závazků pak provádět platby bez předem
stanoveného časového omezení. Takové výdaje mají svůj vlastní životní cyklus a nejsou omezeny
jedním rokem. Tento systém se již nevyužívá pro všechny výdaje, ale může být uplatněn pro speci-
fické programy (např. ve Spojených státech).

• Výdaje (příděly) schválené na bázi platby (cash-based appropriations) poskytují oprávnění prová-
dět platby v rámci omezeného časového období, které nejčastěji odpovídá rozpočtovému roku. Ten-
to systém je nejrozšířenější. V zásadě tato forma schvalování výdajů definuje peněžní limity plateb,
které nemohou být překročeny. Z tohoto pravidla však existují i výjimky, které se vztahují na splat-
né platby.

• Výdaje (příděly) schvalované na akruální bázi (accrual-based appropriations) pokrývají úplné nákla-
dy operací určitého ministerstva nebo instituce, včetně přírůstků závazků nebo úbytků aktiv (jako
jsou závazky vznikající z titulu odchodu do důchodu, odpisy hmotného majetku atd.). „Úplné nákla-
dy“ zahrnují náklady na zboží a služby skutečně vynaložené nebo spotřebované (na rozdíl od naby-
tých) za dané období. Pro výpočet úplných nákladů daného programu se ke skutečným platbám při-
počítávají odpisy hmotného majetku, změny stavu zásob a změny závazků. Navíc v případě zboží
a služeb mohou vzniknout rozdíly mezi časovými okamžiky, ve kterých jsou zboží a služby získá-
ny, zaplaceny a vynaloženy nebo spotřebovány. Na úrovni centrální vlády jsou akruálně schvalová-
ny výdaje pouze v několika zemích (Nový Zéland, Rakousko a od roku 2002 Velká Británie). V pří-
padě, že jsou výdaje definovány akruálně, musejí být doplněny o speciální postup zajišťující kontrolu
peněžních toků.

Rozpočtové systémy mohou být podle báze pro schvalování výdajů schematicky klasifikovány jako
závazkově koncipované, peněžně koncipované a akruálně koncipované. Většina současných rozpočtových
systémů má podobu peněžně koncipovaných systémů.

V kapitole 11, která se zabývá účetnictvím, ukazujeme, že povaha vymezení schválených výdajů, kte-
ré se vztahují ke zmocnění daným parlamentem, by neměla být zaměňována s principy účetnictví. Akru-
ální účetnictví nevyžaduje opuštění předkládání návrhů výdajů parlamentu a schvalování výdajů na peněž-
ní bázi. V mnoha tranzitivních ekonomikách instituce, jež vynakládají veřejné prostředky, účtují na
akruálním principu. Navzdory tomu daly tyto země při nedávných rozpočtových reformách přednost posí-
lení rozpočtového systému, který je postaven na schvalování výdajů ve formě oprávnění k platbám (dále
„pokladně definovaný rozpočtový systém“ – cash-budget system).

Výhodou rozpočtového systému založeného na pokladních operacích je, že umožňuje snadnou kon-
trolu dodržování schváleného rozpočtu a kontrolu výdajů. Kontrola plateb probíhá na základě parlamen-
tem schválených výdajů. Makroekonomické cíle, například rozpočtový deficit, jsou přímo navázány na
schválené výdaje (appropriations). Ve všech tranzitivních ekonomikách je pociťována potřeba posílit
mechanizmus skládání účtů parlamentu ve vztahu k dosaženým výsledkům a potřeba zajistit makroeko-
nomickou kontrolu nad veřejnými financemi. Výkazy o peněžních výdajích předkládané parlamentu jsou
se zajištěním obou potřeb v souladu. Tato praxe by měla být v reformních ekonomikách zachována bez
ohledu na to, jaký účetní systém používají.

Schéma 1.1 znázorňuje tři odlišné typy rozpočtových ukazatelů (výdajů) podle toho, v jaké formě se
rozpočtové výdaje schvalují. Navíc některé země a Evropská komise uplatňují mechanizmy schvalování
víceletých výdajů ve formě závazků.
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2. Zásada brutto principu

Aby bylo možné správně formulovat a vyhodnocovat vládní aktivity a politiky (včetně podnikatel-
ských aktivit vlády), měly by být příjmy a výdaje v rozpočtu zachyceny v hrubém vyjádření. Tedy bez
ohledu na to, zda jsou oprávnění daná parlamentem a limity plnění rozpočtu vyjádřeny příděly na netto
principu (tj. výdaje převyšující příjmy z komerčních aktivit).
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Schéma 1.1 TYPY SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ (PŘÍDĚLŮ) ...
Pro běžné výdaje

Závazkově definované výdaje

Peněžně definované výdaje

Akruálně definované výdaje

... A OPRÁVNĚNÍ K VÍCELETÝM ZÁVAZKŮM

Schválený 
rozpočtový ukazatel

Rozpočtový rok 1

Závazek

Rozpočtový rok 1

Platba

Rozpočtový rok 1

Schválený 
rozpočtový ukazatel

Oprávnění
přijmout závazek

Závazek Rozpočtový 
ukazatel

Rozpočtový rok 1

Rozpočtový 
ukazatel

Rozpočtový rok 2

Platba

Rozpočtový rok 1

Platba

Rozpočtový rok 2

Schválený 
rozpočtový ukazatel

Závazek
(Pouze roční)

Závazek
(Pouze roční)

Platba

Platba

Odpisy a ostatní
náklady

Časové zpoždění

Platba

Rozpočtový rok 2

Platba

Rozpočtový rok 3



3. Zásada ročního rozpočtu

Rozpočty jsou téměř vždy sestavovány jako roční (rozpočtový rok se může shodovat s kalendářním
rokem nebo může představovat jiné dvanáctiměsíční období). Kratší časový horizont by měl rušivé dopa-
dy pro řízení rozpočtu; delší časový horizont by vystavoval plánování rozpočtu a jeho implementaci pří-
liš silné nejistotě. Protože mnoho relevantních statistických dat (např. údaje o zahraničním obchodu) je
publikováno na bázi kalendářního roku, představuje jak pro analytické účely, tak pro rozpočtové doku-
menty a zprávy nejvhodnější základnu rozpočtový rok začínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Vět-
šina zemí proto využívá rozpočtový cyklus na bázi kalendářního roku.

Jak bylo vysvětleno dříve, roční schválené výdaje (příděly) mají – s výjimkou závazkově a akruálně
koncipovaných rozpočtových systémů – podobu limitů stanovených pro platby za většinu zboží a služeb
a pro kapitálové výdaje. K ukončení platnosti těchto oprávnění dochází na konci rozpočtového roku. Ori-
entace rozpočtu na jeden rok napomáhá efektivní kontrole peněžních toků. Na druhé straně může roční
cyklus vést k jistým distorzím při realizaci rozpočtu, zejména v případě kapitálových výdajů; máme na
mysli čerpání nevyužitých prostředků na konci roku, které vede k jejich neefektivnímu vynakládání. Ně-
které země proto modifikují roční rozpočtový cyklus tím, že zavádějí oprávnění převádět určitou část nevy-
čerpaných schválených výdajů do dalšího roku. Výhody a nevýhody úpravy umožňující převod nečerpa-
ných výdajů do dalšího roku jsou diskutovány v kapitole 7. V případě takovéto úpravy musí být tento
převod přísně regulován.

4. Rozpočtová úprava nárokových programů

Nárokové programy (označované také jako mandatorní výdaje nebo poptávkou tažené programy) závi-
sejí na nejrůznějších ekonomických a demografických parametrech, které lze jen obtížně přesně prediko-
vat, a to i v podmínkách stabilního ekonomického prostředí. Z tohoto důvodu jsou v celé řadě zemí někte-
ré výdaje, např. platby ze systémů sociálního zabezpečení (sociální a jim podobné dávky), dále dluhová
služba a platby spojené s výkonem vládních funkcí nezávislých na exekutivní složce moci (soudnictví),
upraveny speciálními zákony. Pro tato výdajová oprávnění se používají termíny „dlouhodobě trvající“ nebo
„permanentní“, „nárokové“ nebo „mandatorní“ výdaje. V některých průmyslově vyspělých zemích při-
padá na tyto výdaje převážná část celkových vládních výdajů.5 Projekce hlavních výdajových položek
tohoto charakteru na příslušný rok jsou součástí ročního rozpočtu, ale z důvodu jejich mandatorní pova-
hy nemusejí být obsaženy v zákoně o rozpočtu, anebo zde obsaženy jsou, ale pouze pro informaci.

Některé země (například Francie) rozlišují tři kategorie schválených výdajů: (1) limity zákonem ulo-
žených výdajů, (2) „přibližné“ indikativní projekce (především dluhová služba, která závisí na externích
faktorech, jež nejsou plně pod kontrolou vlády) a (3) předběžně schválené výdaje (na takové výdajové
položky jako různé formy pomoci). Předběžně schválené výdaje představují sice také limit, ale v případě
jejich přečerpání je vláda oprávněna k jejich navýšení z rozpočtové rezervy. „Přibližné“ indikativní odha-
dy jsou vždy spojeny s výdaji trvalého charakteru.

Mandatorní výdaje byly v minulosti hlavním důvodem vzniku deficitů v celé řadě zemí (O’Toole,
1997). Zavádění tohoto uspořádání do zemí, které si ještě nestačily vytvořit tradici v jejich používání, by
významně zvyšovalo rizika ve vztahu k rozpočtové disciplíně. Existence trvalých výdajových oprávnění
často vede k fragmentaci rozhodovacího procesu, protože rozhodování o mandatorních výdajích ovlivňu-
je rozhodování o ostatních výdajích a mandatorní výdaje mohou vytlačovat výdaje ostatní. Vlády se pak
uchylují k vyčleňování mandatorních výdajů mimo rozpočet. Definování ročních výdajových limitů ve
vztahu k mandatorním výdajům má nesporné výhody. Podněcuje vytvoření odpovídajících rozpočtových
cílů. Zavazuje vládu k přesnosti při definování rozpočtových opatření tak, aby nepřekročila rámec celko-
vých zdrojů, kterými na výdaje disponuje.
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V tranzitivních ekonomikách by měly být při přijímání rozpočtu schvalovány veškeré výdaje a (snad
pouze s výjimkou úrokových plateb) všechny schválené výdaje by měly mít povahu ročních limitů. K tomu
je nutné disponovat přesnými predikcemi a pečlivými analýzami rozhodnutí a zákony, které se dotýkají
nárokových výdajů a dávek. Souběžně s tím by měla být vytvářena rozpočtová rezerva, aby bylo možné
finančně zajistit neočekávané zvýšení mandatorních výdajů. Výše rozpočtové rezervy by však v žádném
případě neměla přesáhnout určité malé procento celkových výdajů a čerpání této rezervy by mělo být přes-
ně definováno a přísně regulováno.

5. Oprávnění k přijímání víceletých závazků

Několik málo členských států Evropské unie má v rozpočtu kromě ročních výdajů schvalovaných na
bázi plateb také víceleté výdaje schvalované na bázi „oprávnění k přijímání víceletých závazků“, která se
vztahují k některým kategoriím výdajů (především ke kapitálovým investicím). Tuto praxi používá i roz-
počet Evropské unie, který obsahuje dvě kategorie schvalovaných výdajů: výdaje v podobě ročních pla-
teb a v podobě víceletých závazků (blíže kapitola 3). Avšak i v případě schválení víceletého oprávnění se
pro tuto kategorii výdajů vyžaduje každoroční schválení příslušného výdaje na bázi plateb závazků3*. Tím
se tato kategorie výdajů liší od schvalování víceletých výdajů v rámci programů, které mají sice také cha-
rakter víceletého závazku, ale které představují současně i oprávnění k budoucím platbám. V některých
zemích jsou tyto kategorie dlouhodobých závazků předkládány parlamentu v podobě návrhů víceletých
výdajů. Zahrnutí budoucích závazků do rozpočtu znamená účinný nástroj kontroly a řízení realizace inves-
tičních programů nebo projektů; a tranzitivní ekonomiky by jeho uplatnění v rozpočtovém procesu měly
s přihlédnutím k těmto výhodám zvážit. Otázky vztahující se k řízení víceletých závazků jsou diskutová-
ny dále v kapitole 7.

C. Rozsah rozpočtu

1. Princip úplného rozpočtu

Aby se rozpočet stal efektivním nástrojem, musí pokrývat výdaje co nejúplněji. Při nedodržení této
zásady vznikají dva problémy. Za prvé, jestliže rozpočet nepokrývá hlavní výdajové položky, nelze zajis-
tit, aby byly omezené zdroje alokovány do oblastí s nejvyššími prioritami, a nelze dostatečně efektivně
vynutit zákonnou kontrolu a odpovědnost vlády vůči veřejnosti za dosažené výsledky při správě veřej-
ných prostředků. Za druhé, samotný rozsah výdajů nezahrnutých do rozpočtu je obtížně zjistitelný a vyna-
kládání těchto výdajů je netransparentní. To ztěžuje formulaci a realizaci makroekonomických politik
a zvyšuje nebezpečí korupce a plýtvání veřejnými zdroji. Úplnost rozpočtu neznamená, že veškeré výda-
je by měly být spravovány na základě stejného souboru mechanizmů a procedur. Naopak, za předpokla-
du, že zvláštní procedury nepovedou k fragmentaci rozpočtového plánování a formulace výdajových poli-
tik a ke ztrátě kontroly nad veřejnými výdaji, může být z hlediska zvýšení efektivnosti účelné vytvořit pro
správu některých programů specifické podmínky.

Zásadou by mělo být, že všechny veřejné výdaje včetně výdajů mimorozpočtových fondů, nezávis-
lých agentur nebo speciálních účtů budou podrobeny stejným procesům rozhodování, schvalování a kon-
troly tak, aby nedošlo k narušení principu odpovědnosti a povinnosti skládat účty za dosažené výsledky.

Bez ohledu na uplatňovaný způsob řízení výdajových programů (včetně výdajů, které jsou spravová-
ny prostřednictvím speciálních a mimorozpočtových fondů) a bez ohledu na zdroje financování by na
všechny výdajové programy měla být uplatněna následující minimální pravidla:

49Vymezení rozpočtu



• Odhady všech příjmů a výdajů by měly být součástí rozpočtu.

• Odhady výdajů by měly být v rozpočtové dokumentaci uváděny v hrubém vyjádření bez ohledu na to,
v jaké formě pak budou schvalovány, tj. neměly by být kompenzovány a uváděny na netto principu.

• Veškeré příjmy a výdaje by měly být vykazovány na základě stejné klasifikace.

• Účty nezávislých fondů a speciální účty by měly být podrobeny pravidelnému externímu auditu.

• Finanční výkazy za vládu jako celek by měly obsahovat i údaje o operacích nezávislých fondů a agen-
tur a jejich konsolidaci s ostatními operacemi vlády.

2. Výdaje financované externími výpůjčkami a granty

Výdaje financované prostřednictvím cizích zdrojů (výpůjček a grantů) by měly být rozpočtovány stej-
ně jako ostatní vládní výdaje. Je však nezbytné stanovit procedury, které upraví přijímání půjček a zabez-
pečí kontrolu nad vývojem zadluženosti. K vypůjčování si z externích zdrojů a k vydávání záruk by měl
být zmocněn pouze jediný vládní úřad (ministerstvo financí). V některých zemích musí být každá výpůjč-
ka vztahující se k určitému projektu schválena parlamentem. Tento mechanizmus zajišťuje, že parlament
má nad takovými výpůjčkami kontrolu. Na druhé straně existuje riziko, že v případě, že výpůjčky jsou
schvalovány případ od případu, může dojít ke zvýšení rozpočtových nákladů. Musí být zřejmé, že výda-
je jsou schvalovány prostřednictvím ročního zákona o rozpočtu nebo schválením upraveného rozpočtu,
a nikoliv schválením dohody o financování. Vedle toho by celkový objem úvěrů, který má vláda v úmys-
lu nasmlouvat během rozpočtového roku, měl být předkládán ke schválení parlamentu spolu s návrhem
rozpočtového zákona. Seznam úvěrů a grantů vztahujících se k jednotlivým projektům by měl být připo-
jen k ročnímu rozpočtu v samostatné příloze. Měl by obsahovat očekávané částky a finanční podmínky,
zejména očekávanou dobu splatnosti a úrokové sazby v případě úvěrů.

Rozpočet by měl zahrnovat i výdaje financované z fondů druhé strany (counterpart funds), které před-
stavují užití zahraničních půjček nebo grantů. Z makroekonomického hlediska mají i tyto výdaje, finan-
cované druhou stranou, stejné dopady na fiskální agregáty jako výdaje financované z domácích zdrojů.

Problematika řízení dluhu je předmětem kapitoly 9.

3. Mimorozpočtové fondy

V mnoha zemích je značná část veřejných výdajů vynakládána prostřednictvím zvláštních fondů a pro-
střednictvím zvláštních procedur. Toto zvláštní uspořádání zahrnuje: revolvingové fondy; fondy zaměře-
né na obchodní činnost a jiné komerční služby provozované vládou na podnikatelské bázi; rezervní fon-
dy pro mimořádné události; fondy zaměřené na výdaje pro specifické účely (například fondy dopravní
infrastruktury a fondy zdravotní péče) spravované na odvětvové úrovni; výdaje financované externími
výpůjčkami; fondy druhé strany; rozpočty nezávislých/decentralizovaných agentur (zejména v odvětví
vyššího vzdělání a zdravotnictví) a speciální účty spravované ministerstvem financí nebo státní poklad-
nou. V mnoha zemích nejsou výdaje spravované na základě takovéhoto zvláštního uspořádání součástí
rozpočtu a jsou spravovány prostřednictvím mimorozpočtových fondů. Pojem mimorozpočtové fondy se
tedy vztahuje ke zvláštním účtům zřízeným pro určité vládní činnosti, které nejsou vykazovány v rozpoč-
tových dokumentech a zpravidla neprocházejí normálním formalizovaným rozpočtovým procesem. Mimo-
rozpočtové fondy, které se zpravidla zřizují prostřednictvím zvláštního zákona, je třeba odlišit od výdajů
realizovaných mimo systém rozpočtu vlády (off-budget expenditures), které by však součástí rozpočtu být
měly (Potter a Diamond, 1998).
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Různé země přistupují ke zřizování mimorozpočtových fondů z bezpočtu důvodů a s nejrůznějšími zámě-
ry – patří mezi ně například ochrana prioritních výdajů proti rozpočtovým škrtům; vyhnutí se problémům
při realizaci rozpočtu; snaha obejít některá pravidla obecně upravující řízení rozpočtových výdajů; snaha
vyhovět některým požadavkům ze strany mocných politických a jiných zájmových skupin a snaha splnit
požadavky dárců, kteří chtějí směřovat své prostředky jen na určité projekty a programy. V některých pří-
padech je hlavním motivem zřízení mimorozpočtového fondu snaha skrýt transakce před kontrolou parla-
mentu nebo veřejnosti; tím se může z mimorozpočtových fondů stát zdroj podvodného nebo korupčního jed-
nání.

Ne všechny důvody pro zřízení mimorozpočtového fondu jsou nutně z ekonomického nebo spole-
čenského hlediska6 špatné. Například v mnoha západních ekonomikách jsou programy zdravotní a soci-
ální péče financované zčásti nebo zcela pro tento účel určenými daněmi spravovány účelně a nákladově
efektivně právě prostřednictvím mimorozpočtových fondů. Bez ohledu na motivy, jež ke zřizování mimo-
rozpočtových fondů vedou, přinášejí tyto fondy problémy ve vztahu k alokaci veřejných prostředků. Je
jen velmi málo pravděpodobné, že se u transakcí probíhajících mimo rozpočet podaří nastolit stejný stu-
peň fiskální disciplíny jako u rozpočtových operací, protože jsou jednak finančně nezávislé a jednak nemu-
sejí explicitně soutěžit s ostatními výdajovými programy. V důsledku toho činnosti, které by neuspěly
v soutěži s ostatními programy v rámci pravidelného rozpočtového procesu, pokračují z důvodu vlastní
setrvačnosti a síly specifických zájmů. Počet mimorozpočtových fondů by měl být přísně kontrolován a na
jejich činnost by měla být uplatněna minimální pravidla, která byla naznačena v předchozí části. Do roz-
počtových dokumentů předkládaných parlamentu by měly být začleněny informace o odhadovaných pří-
jmech a výdajích mimorozpočtových fondů, včetně jejich rozvah a výkazů o finančních tocích. Kdykoliv
je to možné, měly by být procesy realizace rozpočtu a kontroly mimorozpočtových fondů integrovány
s procesy uplatňovanými pro národní rozpočet, tzn. integrovány takovým způsobem, aby veškeré platby
mimorozpočtových fondů byly realizovány prostřednictvím jednotného účtu státní pokladny.

Řada státních pokladen spravuje „zvláštní účty“. Některé z těchto účtů slouží pro řízení mimorozpoč-
tových fondů, které jsou pod správou ministerstva financí nebo výdajových ministerstev a s jejichž exi-
stencí jsou spojeny z hlediska alokace veřejných prostředků stejné problémy jako s ostatními mimoroz-
počtovými fondy. V některých případech se transakce, které jsou realizovány prostřednictvím těchto
zvláštních fondů, týkají spíše vnitřních finančních transferů uvnitř vládního sektoru než skutečných výda-
jů. Takové uspořádání je často komplikované a náročné na čas. Navíc se prostřednictvím těchto fondů čas-
to realizují netransparentní „skutečné“ výdaje. Stejně tak jsou často netransparentní účty rezervních fon-
dů a fondů druhé strany financované ze zahraničních grantů a výpůjčkami.

V mnoha zemích je častou praxí vynakládat jednorázové nahodilé příjmy a některé nedaňové příjmy
na speciální programy a k tomuto účelu zřizovat fondy pro správu těchto prostředků. Z hlediska fiskální
udržitelnosti je nejefektivnějším způsobem využití jednorázových příjmů jejich vynaložení na splátku nej-
dražších dluhových nástrojů, kterými je financován vládní dluh. Za mimořádných okolností lze ospra-
vedlnit vyčlenění jednorázových příjmů pro zvláštní účely, současně by však nemělo docházet k frag-
mentaci veřejných rozpočtů zřizováním nových mimorozpočtových fondů.

4. Výdaje stojící mimo rozpočet

Zpravidla jsou mimorozpočtové fondy zřizovány na základě zákona a spravovány podle stanovených
procedur a pravidel. Přesto však se můžeme v některých zemích setkat s tím, že vláda využívá toho, že
mimorozpočtové fondy disponují příjmy, které pocházejí ze zdrojů vyčleněných z všeobecných zdrojů
státního rozpočtu a jsou vedeny na zvláštních bankovních účtech, k realizaci výdajů mimo limity schvá-
leného státního rozpočtu (off-budget spending). Protože vláda často nemá k dispozici vhodné nástroje říze-
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ní, existují i další formy výdajů realizovaných mimo rozpočet vlády; jde o výdaje financované přímo zahra-
ničními výpůjčkami či víceleté investiční projekty.

V některých zemích jsou informace o zdrojích a užití některých příjmů vlády – zejména příjmy z nerost-
ných surovin a dalších přírodních zdrojů – velmi často před kontrolou parlamentu a veřejnosti skryty.
S těmito příjmy se často zachází spíše jako s příspěvky „do kapsy“ prezidenta nebo do politických „taj-
ných fondů“ příslušného ministra než jako s příjmy veřejných rozpočtů. Pro zlepšení transparentnosti a pro
podporu řádné správy veřejných prostředků je nezbytným předpokladem zahrnutí těchto příjmů a výdajů
do rozpočtu. Ačkoliv může pro toto uspořádání existovat několik málo výjimek, dobré důvody pro utajo-
vání příjmů a výdajů (například bezpečnostní rizika) lze najít pouze zřídka. Obecně by existence tako-
vých „černých skříněk“ nebo „tajných fondů“ měla být považována za nejvyšší důkaz špatné správy veřej-
ných prostředků nebo za otevřenou korupci.

5. Zvláštní úpravy správy veřejných prostředků

Zřizování fondů se zvláštní úpravou správy je někdy důsledkem nedostatku fiskální disciplíny, někdy
ale také důsledkem toho, že standardní rozpočtové procedury se vůči některým kategoriím výdajů neu-
platňují. V kapitole 7 ukazujeme, že pravidla pro řízení rozpočtových výdajů (rules for managing budge-
tary appropriations), jako například pravidla pro přesuny mezi rozpočtovými položkami, jsou nezbytná,
ale neměla by být příliš rigidní. Pokud uplatňované rozpočtové procesy pro řízení některých činností dosta-
tečně nevyhovují, je v obecné rovině vhodným řešením zdokonalit rozpočtové procesy a/nebo ustanovit
pro dané činnosti procedury specifické. Tyto činnosti by však neměly být vyčleněny mimo rozpočet.

Revolvingové fondy mohou být vhodné v případě, že je třeba zajistit nákup zboží, k jehož dodání
nedochází okamžitě a jehož úhrada by byla v případě uplatnění zásady ročního rozpočtu ohrožena. Tako-
vý mechanizmus může být potřebný k tomu, aby vládní podniky mohly řádně provozovat své obchodní
činnosti.

Z důvodu vyšší flexibility při řízení a z důvodů institucionálních, jako je zvláštní status některých
profesí nebo činností, bylo v mnoha zemích zřízeno velké množství „nezávislých agentur“, především
v sektoru vyššího školství. Tyto agentury jsou financovány především prostřednictvím transferů z rozpoč-
tů centrální vlády, ale mají své vlastní rozpočty (ty se v některých zemích označují jako „doplňkové roz-
počty“). V současné době některé země OECD ve snaze zlepšit provozní efektivnost počet nezávislých
agentur zvyšují.

Zřizování revolvingových fondů a nezávislých agentur by však nikdy nemělo být záminkou pro vylou-
čení těchto programů a politik z parlamentní kontroly a vždy by měla být ve vztahu k těmto agenturám
a fondům systematicky uplatněna minimální pravidla, která byla uvedena v předchozím textu.

6. Přidělování daňových výnosů a uživatelské poplatky

a) Přidělování daňových výnosů

Mimorozpočtové fondy jsou často financovány prostřednictvím daňových výnosů, které jim jsou při-
děleny (například příspěvky sociálního zabezpečení, zdroje fondů dopravní infrastruktury, regionálních
fondů, fondů pro energetiku atd.). Někteří ekonomové (Buchanan, 1968) argumentují, že celkové výdaje
a jejich struktura by měly být určeny simultánně. Přidělování příjmů může v zásadě vystupovat jako nástroj
projevení ochoty daňových poplatníků platit za požadované služby a vyjadřovat tak volbu mezi nižšími
daněmi a vyšší nabídkou veřejných statků. Tímto způsobem mechanizmus přidělování daňových výnosů
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na specifické účely může současně určovat jak velikost nabídky veřejných statků, tak výši daní. Podle teo-
rie veřejné volby může tento mechanizmus zajistit optimální alokaci zdrojů a vyrovnaný rozpočet, avšak
pouze za velmi restriktivních předpokladů, které ale veřejné statky obecně nesplňují (například konstant-
ní výnosy z rozsahu a neexistence externalit).

V realitě si ale nelze fiskální disciplínu vynutit prostřednictvím procesu, ve kterém je rozpočet odvo-
zen na základě partikulárních a neomezených zájmů. Přidělování příjmů však obecně – a to i v případě,
že jsou tyto příslušné fondy „konsolidovány“ s rozpočtem – snižuje flexibilitu alokace zdrojů a brání pro-
cesu stanovení programových priorit. Programy jsou totiž závislé na specifických příjmech, což může vést
buď k nadměrným výdajům do příslušné oblasti, pokud jsou k dispozici dostatečné příjmy, nebo k příliš
nízkým výdajům, protože příslušné činnosti zajišťované fondem nemohou být dotovány ze všeobecných
rozpočtových zdrojů. Nejzávažnějším nedostatkem je, že v některých případech nevycházejí rozhodnutí
o výdajích financovaných přidělováním příjmů z kritérií nákladové efektivnosti a účelnosti, ale ze schop-
nosti politiků nebo zájmových skupin chránit jimi upřednostňované programy.

Mezi přidělované výnosy patří například (McCleary, 1991):

• specifické daně nebo poplatky přidělené k danému konečnému užití, zejména příspěvky na sociální
zabezpečení, daň z motorových paliv na investice do dálniční sítě apod.,

• specifické daně nebo poplatky vyčleněné pro široce vymezené konečné užití, zejména loterijní výno-
sy, které financují investiční projekty pro zlepšení životního prostředí,

• všeobecné daně vyčleněné pro specifické konečné užití, zejména fixní procento výnosu daně z pří-
jmů věnované na specifické programy.

Ve většině případů jsou mechanizmy, které přidělují určitý podíl z celkových daňových výnosů, dis-
kutabilní. Co se týče specifických daní a poplatků, rozlišují se obvykle dvě situace: (1) „těsné přidělová-
ní výnosů“ v případě, že existuje těsná vazba mezi platbou uživatelského poplatku a souvisejícími výda-
ji (například poplatky za účast v univerzitních kurzech), a (2) „slabé přidělování výnosů“ v případě, že
vazba mezi přínosem a poplatkem nebo daní je méně zřejmá (například užití loterijních výnosů na reali-
zaci investičního projektu) (Hemming a Miranda, 1991).

Pokud existuje těsný vztah přínos/výnos a služba je zajišťována pro snadno identifikovatelnou skupi-
nu uživatelů, může přidělování výnosů představovat vhodný nástroj stimulující agenturu ke zvyšování
výkonu a zajišťování úspornosti nákladů. Využitím přidělování daňových výnosů se zlepšuje informova-
nost daňových poplatníků o tom, jak se nakládá s jimi placenými daněmi, a současně daňový poplatníci
mohou dohlížet na efektivitu, s jakou jsou tyto služby zajišťovány (Petrei, 1998).

b) Uživatelské poplatky

Jak z důvodu zajištění příjmů, tak z důvodu výrobní efektivnosti je pro vládu obecně nezbytné uplat-
nit uživatelské poplatky v situaci, kdy zajišťuje kvazisoukromé statky, a za předpokladu, že agentury posky-
tující tyto statky si mohou ponechat významnou část těchto příjmů. (Pokud by nemocnice nebo univerzi-
ty nemohly volně nakládat s výnosy za poskytování svých služeb, neměly by patrně ani dostatečný zájem
zlepšovat svou efektivnost.) I tam, kde uživatelské poplatky jsou přiděleny producentům veřejných stat-
ků, měly by být odhady výnosů a odpovídajících výdajů zahrnovány do rozpočtu. Přínosy plynoucí z vybí-
rání uživatelských poplatků musejí být také posuzovány ve vztahu k dodatečným transakčním nákladům,
které jsou vyvolány uložením a vybíráním těchto poplatků.
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Systém stanovení a vybírání uživatelských poplatků musí být transparentní a efektivní (viz box 1.1).
Při ukládání uživatelských poplatků by měly být přijaty následující principy (převzato z OECD, 1998b):

• Jasně vymezené zákonné oprávnění. Organizace uvalující poplatky za své služby by měla mít jasně
definované zákonné oprávnění. Toto oprávnění by však mělo mít podobu obecného rámce a mělo by
umožňovat úpravu poplatků bez dalších zákonných aktů.

• Konzultace s uživateli. Konzultace jednak umožňují vyhnout se nedorozumění a jednak jsou užiteč-
né pro navržení podoby a zavedení systému zpoplatnění služeb.

• Stanovení úplných nákladů. Úplné náklady zajišťování dané služby (zahrnující jak provozní nákla-
dy, tak roční náklady na hmotný majetek, tj. odpisy a úroky) by měly být stanoveny bez ohledu na
to, zda je záměrem, aby byly náklady pokryty poplatky plně, či pouze zčásti. V případě, že náklady
jsou prostřednictvím poplatků uhrazovány pouze částečně, mělo by být z poskytovaných informací
o nákladech zřejmé, kolik činí v zajišťování dané služby dotace vlády (problém měření nákladů je
předmětem kapitoly 11).

• Zohlednění principu spravedlnosti. Vždy by se měla posoudit možnost snížení, popřípadě i zrušení
uživatelských poplatků pro určité skupiny uživatelů, například důchodce nebo zdravotně postižené
osoby.

• Neutralita z hlediska hospodářské soutěže. Při stanovování poplatku za dané služby by oceňování
nákladů mělo být přesné a zohledňovat všechny druhy nákladů, které vznikají soukromým subjek-
tům podnikajícím ve stejném (nebo příbuzném) odvětví.

• Efektivnost výběru poplatků. Systém pro výběr uživatelských poplatků musí být efektivní. Neplace-
ní uživatelských poplatků by mělo být okamžitě postihováno.

• Audit. Organizace, které uplatňují a vybírají uživatelské poplatky, by měly podléhat pravidelnému
auditu.

• Hodnocení výkonnosti. Aby byla zajištěna patřičná úroveň efektivnosti a kvality poskytovaných slu-
žeb, měl by být pravidelně monitorován výkon organizace, která tyto služby poskytuje (tento pro-
blém je podrobně diskutován v kapitole 15).

Některé země zahrnují u institucí, které provozují komerční aktivity nebo ukládají uživatelské poplat-
ky, do rozpočtů pouze čisté výdaje a schválená rozpočtová dotace odpovídá rozdílu mezi plánovanými
výdaji a očekávanými příjmy. Jestliže hrubé příjmy a výdaje představují objemově vysoké částky, uvádě-
ní pouze čistých výdajů brání důkladné analýze a přesným odhadům ekonomických nákladů. „Přechod
k rozpočtování čistých výdajů vede k podhodnocování velikosti vládního sektoru a ke snížení srovnatel-
nosti údajů vztahujících se k výdajům veřejných rozpočtů.“ (Heald a Georgiou, 2000) Požadavky klade-
né na efektivnost nemohou potlačit potřebu parlamentu a veřejnosti disponovat úplnými informacemi o čin-
nostech vládních institucí. V některých zemích, které odvozují rozpočtové ukazatele z čistých výdajů (např.
několik zemí bývalého Sovětského svazu), vedou tyto instituce účty akruálně a vykazují hrubé výnosy/pří-
jmy i náklady/výdaje. To je však z hlediska potřeb parlamentní kontroly a informovanosti veřejnosti nedo-
statečné.
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Box 1.1 PŘÍKLADY FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ UŽIVATELE V ZEMÍCH OECD
(UŽIVATELSKÉ POPLATKY)

Jasné právní ukotvení

Finská ústava explicitně vyžaduje, aby veškeré uživatelské poplatky byly ukládány na zákla-
dě legislativy. V roce 1992 finský parlament uvedl v platnost zákon o uživatelských poplatcích
za veřejné služby. Tento zákon vymezuje obecné principy týkající se veřejných služeb, které by
měly být zpoplatněny uživatelskými poplatky, a základnu, z níž by měly být poplatky kalkulo-
vány. Každé jednotlivé ministerstvo rozhoduje, které z jím zajišťovaných služeb mají být zpo-
platněny, a následně vydává nařízení pro zavedení nezbytných procedur.

Stanovení úplných nákladů

Správa sociálního zabezpečení ve Spojených státech je jedním z největších provozovatelů infor-
mačních technologií na světě. V průměru provádí 21 milionů transakcí za den. V roce 1988 se roz-
hodla zavést systém rozvrhování nákladů, na jehož základě jsou náklady každé transakce připsá-
ny konkrétnímu uživateli. Původně byly veškeré náklady na informační technologie připsány Úřadu
systémových operací (Office of Systems Operations). Následně byl uveden do provozu rozsáhlý
systém účtování nákladů. V počáteční etapě bylo možné připsat konkrétním uživatelům pouze čty-
ři pětiny nákladů. Prostřednictvím zdokonalení systému je nyní možné připsat konkrétním uživa-
telům téměř veškeré náklady. V důsledku toho se zlepšila správa této funkce.

Britská národní kartografická agentura (Ordnance Survey) prodává mapy a související dato-
vé služby vládním organizacím, veřejným podnikům, komerčním organizacím a veřejnosti. Byla
zřízena řada konzultantských výborů, které reprezentují 160 organizací zajímajících se o služby
této agentury. Tyto výbory dávají doporučení týkající se rozsahu, dostupnosti a stanovení cen slu-
žeb kartografické agentury. Tento způsob zjišťování názorů klientů umožnil agentuře, aby lépe při-
způsobila své služby potřebám uživatelů.

Odpovídající cenová strategie

Když Švédský statistický úřad obdrží objednávku na specializované informace, které jsou sou-
částí jeho automatizovaných datových systémů, nabízí diferencované ceny založené na prioritě
dané objednávky. Vyšší ceny jsou účtovány za objednávky, které mají být zpracovány okamžitě;
snížené ceny se vztahují na objednávky, které mohou být zpracovány v noci nebo v jinou dobu,
kdy jsou požadavky na datové systémy malé.

Když Německo zavedlo časově diferencovaný systém poplatků za užívání dálniční sítě, tzv.
Euro-Vignet, snažilo se zajistit spolupráci sousedních zemí při zavádění jednotného systému, kte-
rý by byl společně jednotným způsobem provozován ve všech zemích. To minimalizovalo nepo-
hodlí řidičů a zkrátilo proces výběru uživatelských poplatků.

Posouzení principu spravedlnosti

Když Island zavedl uživatelské poplatky za základní a specializované zdravotní služby, existo-
vala obava, že to povede k neúměrnému zatížení osob s nízkými příjmy. Proto byly vydány karty
opravňující ke slevě, které zajistily svým držitelům přístup k těmto službám za třetinu řádné ceny.

(pokračování)



7. Fondy sociálního zabezpečení

Povinný charakter systému sociálního zabezpečení a jeho dalekosáhlé sociální, ekonomické a finanč-
ní dopady si vynucují, aby byly fondy sociálního zabezpečení zahrnuty do rozpočtu. Možnou výjimku
představují země, ve kterých se na správě fondů podílejí také zaměstnavatelé a odborové svazy (zejména
v některých členských státech EU). Bylo by obtížné integrovat do rozpočtu fondy sociálního zabezpeče-
ní, které nejsou přímo spravovány vládními institucemi. Avšak vzhledem k tomu, že na tyto fondy připa-
dá významný podíl veřejných výdajů, je nezbytné, aby byly alespoň vykazovány na konsolidovaném prin-
cipu v jednom finančním výkazu. Jejich rozpočty by měly být přiloženy k rozpočtu centrální vlády
a současně předkládány parlamentu. Měly by také být podrobeny stejnému paralelnímu procesu hodno-
cení a kontroly jako rozpočet vlády.

D. Další formy vládních politik s fiskálními dopady

1. Kvazifiskální aktivity7

Kvazifiskální aktivity představují finanční transakce realizované centrální bankou nebo státem vlast-
něnými bankami za účelem dosažení cílů určitých politik. Tyto operace zahrnují úrokové dotace, podpo-
ru neprosperujících podniků a finančních institucí, splátky vládního dluhu a financování kurzových ztrát,
které vláda utrpěla. Při dosahování vytyčených cílů politik by před kvazifiskálními operacemi měly být
obecně upřednostňovány jasně vymezené dotace, které jsou součástí rozpočtu. Centrální banka by se v dané
zemi měla orientovat pouze na měnovou politiku a s ní související operace a neměla by být vtahována do
činností, které ve svých důsledcích suplují fiskální operace realizované prostřednictvím rozpočtu. V kaž-
dém případě by kvazifiskální operace centrální banky a dalších bankovních institucí měly být podrobeny
stejné kontrole jako přímé výdajové programy vlády a měly by být vykazovány v rozpočtových doku-
mentech. Nezbytným minimem by mělo být, aby přehled kvazifiskálních aktivit bankovního sektoru byl
přiložen k rozpočtu. Centrální banka by také měla publikovat transparentní účty, protože odhad nákladů
kvazifiskálních operací není jednoduchou záležitostí.
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Box 1.1 PŘÍKLADY FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ UŽIVATELE V ZEMÍCH OECD
(UŽIVATELSKÉ POPLATKY) (pokračování)

Lucembursko při stanovení uživatelských poplatků za služby domovů důchodců a pečovatel-
ské služby přihlíží k finančním možnostem každého rezidenta. Jestliže je měsíční příjem reziden-
ta nižší nebo roven uživatelskému poplatku, je uživatelský poplatek odpovídajícím způsobem sní-
žen tak, aby danému občanovi zbyla stanovená peněžní částka jako kapesné. Vedle toho existuje
i zvláštní mechanizmus, který umožňuje zohlednit i veškerá aktiva, která občan vlastní.

Zajištění neutrality z hlediska hospodářské soutěže

Zajištění neutrality hospodářské soutěže věnuje velkou pozornost Finsko. Vládní organizace
jsou omezeny v nabídce komerčních služeb, které mohou poskytovat; všechny poskytované služ-
by se musejí vztahovat k základním funkcím organizace. Při stanovení nákladů komerčních slu-
žeb jsou uplatňována opatření, která zajišťují přesnost a úplnost stanovení nákladů. Nad dodržo-
váním těchto pravidel dohlíží Úřad pro volnou soutěž (Office of Free Competition), který může
vládním organizacím nařídit, aby ceny upravily.

Zdroj: OECD (1998b)



2. Závazky a potenciální závazky vlády8

Vedle právních závazků mají vlády další explicitní nebo implicitní závazky, které jsou spojeny s oka-
mžitými nebo budoucími fiskálními dopady. Fiskální rizika a nejistoty se zvyšují. Mezinárodní propojení
finančních trhů přináší vyšší objemy, rychlost a volatilitu přeshraničních finančních toků a vlády mohou být
nuceny intervenovat na podporu domácího finančního systému. Běžnou praxí se staly státní záruky a systé-
my pojištění. Vznikem implicitních nebo explicitních státních záruk je také často doprovázena privatizace.

Závazky vlády proto mohou být jisté nebo nejisté (potenciální) a explicitní nebo implicitní. Podle stup-
ně predikovatelnosti fiskálních dopadů těchto závazků rozlišujeme tyto typy:

• Explicitní závazky a dluhy jsou právně závazné a předvídatelné. Tato skupina zahrnuje například roz-
počtované výdajové programy, víceleté investiční smlouvy, mzdy zaměstnanců státní správy, důcho-
dy a dluhové závazky.

• Explicitní a potenciální závazky představují zákonné nebo smluvní závazky, které se stanou splat-
nými závazky v případě, že nastane určitá událost, která může, ale nemusí nastat. Tato skupina zahr-
nuje například státní garance za úvěrové smlouvy uzavřené vládními subjekty jiné než centrální úrov-
ně (vlády nižších úrovní, veřejné nebo soukromé podniky) a systémy pojištění s účastí státu (pojištění
bankovních depozit, proti povodním, proti škodám na úrodě atd.). Často je pravděpodobnost vzni-
ku události, která vede k plnění garance, vysoká, protože jsou tyto garance zpravidla poskytovány
na podporu neprosperujících podniků nebo sektorů, které se ocitly v problémech.

• Implicitní závazky představují závazky nebo očekávanou finanční zátěž vlády, které nevyplývají ze záko-
na, ale souvisejí s očekáváním veřejnosti. Například se od vlády očekává realizace oprav a údržby veřej-
né infrastruktury a podpora systémů sociálního zabezpečení, a to i v případech, kdy to nevyžaduje zákon.

• Implicitní a podmíněné závazky jsou nejméně předvídatelnou skupinou a představují zákonem neu-
pravené závazky, které se stanou splatnými závazky za určité situace, která může a nemusí nastat.
Například se všeobecně očekává, že vláda zasáhne, pokud bankovnímu sektoru hrozí krize nebo
pokud je země vystavena nějaké přírodní katastrofě ap.

Při rozpočtování a procesu rozhodování se obvykle pozornost soustředí na výdajové programy a zčás-
ti na víceleté, ze zákona vyplývající závazky, jako je např. dluhová služba. Ve většině zemí se v rozpočtu
nevěnuje žádná pozornost dalším dlouhodobým závazkům a implicitním nebo potenciálním závazkům.
Pokud zemi hrozí finanční problémy nebo je realizována fiskální konsolidace, projevuje se často tenden-
ce přehlížet fiskální rizika, která nejsou bezprostřední nebo explicitní. Jakkoliv je tato tendence pochopi-
telná, vede k prohlubování budoucích problémů, které se tak stanou horšími, než jakými by byly, kdyby
byla existence těchto závazků reflektována přímo.

Existenci „nekrytých“ závazků (tj. závazků, na které vláda netvoří účelové rezervy) lze zčásti vysvět-
lit rozmanitostí zdrojů fiskálních rizik, kterým je vystavena centrální vláda, a faktem, že jsou nedostateč-
ně zohledňovány při formulaci rozpočtu. Závazky, jež vyplývají ze systému důchodového zabezpečení,
souvisejí s demografickým vývojem a ve většině zemí se neustále zvyšují. Obdobně rostou i finanční náro-
ky na zdravotní péči ve společnostech, v nichž se prodlužuje střední délka života. Nedostatek prostředků
na pravidelnou údržbu a opravy investičního majetku snižuje efektivnost původní investice. Závazky a sli-
by vlády, které stojí mimo rozpočtový systém, snižují udržitelnost fiskální pozice.

Správné rozpočtování a formulace politik vyžadují širší a ambicióznější přístup, který by efektivně zohled-
nil krátkodobá i dlouhodobá fiskální rizika, jimž je vláda vystavena. Je nezbytné vytvořit systémy, které
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budou vlády více nutit, aby si uvědomovaly finanční dopady svých rozhodnutí, a činit je zodpovědnějšími.
Nejdůležitější je ale otázka politické vůle a schopnosti vést o stavu veřejných financí efektivní komunikaci
s veřejností. V souladu s tím je nutné realisticky vyhodnocovat závazky, jež vyplývají z již existujících nebo
nových výdajových programů a politických opatření, bez ohledu na jejich povahu (implicitní nebo explicit-
ní, přímé nebo potenciální). Vyhodnocování závazků je kriticky důležité pro definování fiskálních cílů a pro
volbu mezi alternativními politikami a výdajovými programy. Součástí tohoto vyhodnocování by měla být
fiskální rizika. Informace o explicitních a potenciálních závazcích by měly být publikovány ve finančních
zprávách (blíže kapitola 12) a výkazech o dluhu a potenciálních závazcích, které jsou předkládány spolu
s rozpočtem. Implicitní a potenciální závazky již z definice kvantifikovány nebo předvídány být nemohou.
Skutečnost, že existují, by ale měla zvyšovat fiskální obezřetnost a měl by existovat rozhodovací mechaniz-
mus, jenž by umožňoval rychlou a účinnou reakci v případě, že by neočekávaná událost měla nastat.

Tabulka 1.1 ilustruje opatření, která by Ministerstvo financí mohlo přijmout, aby zvládlo fiskální rizi-
ka spojená s programy veřejných výdajů.

Tabulka 1.1 OPATŘENÍ KE ZVLÁDÁNÍ FISKÁLNÍCH RIZIK
JEDNOTLIVÝCH VLÁDNÍCH PROGRAMŮ

Dříve než vláda • vyhodnotí, jak tento závazek splňuje vytyčený cíl a strategické priority státu,
přijme nový závazek, • vyhodnotí rizika jednotlivých programů a společně s existujícími riziky odhadne

potenciální fiskální dopady příslušného závazku a stanoví dodatečné nároky na
tvorbu rezerv,

• zváží alternativní možnosti řešení a formy podpory s ohledem na s tím spojená
finanční rizika a s ohledem na kapacitu vlády řídit rizika,

• navrhne program tak, aby chránil vládu proti rizikům,
• definuje a zveřejní standardy a limity omezující zapojení vlády tak, aby minima-

lizovala morální hazard.

Když vláda přijme • rozpočtuje a zaúčtuje potenciální fiskální náklady,
nový závazek, • monitoruje rizikové faktory spojené s daným programem.

Když má dojít • jestliže se jedná o implicitní závazek, vláda vyhodnotí, zda plnění závazku je 
k plnění závazku, v souladu s vytyčenými cíli vlády a zda vyvolá žádoucí reakci v chování trhů,

• plní závazek v rámci předem stanovených limitů a využije této zkušenosti pro
budoucí rozhodování o alternativních možnostech řešení,

• porovná skutečné fiskální náklady a odhadované náklady a vyhotoví zprávu
o vzniklých rozdílech, vyhodnotí příčiny selhání výsledků a sankcí.

Některé instrumenty diskutované v této práci mohou při řešení těchto problémů napomoci. Například
přístup víceletého rozpočtování umožňuje vyhodnocovat fiskální udržitelnost závazků realizovaných poli-
tik a implicitních závazků ve střednědobém horizontu (blíže kapitola 6). Akruální účetnictví (buď „modi-
fikované“, nebo „plné“) poskytuje rámec pro hodnocení dopadů explicitních závazků (viz kapitola 11).
Tyto nástroje však nejsou ani nutné, ani postačující pro úplné vyhodnocování fiskálních rizik. Klíčovým
požadavkem je uvědomění si existence fiskálních rizik, zahrnutí analýzy takovýchto rizik do rozpočtové-
ho procesu a publikování informací za účelem veřejné kontroly.

3. Úvěrové garance

Nejčastějšími explicitními a potenciálními závazky jsou úvěrové garance. Vláda může poskytovat záru-
ku za úvěry čerpané různými agenturami, podniky nebo jinými nezávislými agenturami, které jsou pod



širší kontrolou vlády, ale ve vybraných situacích také za úvěry čerpané soukromými podniky. Záruky
mohou být vystavovány jak za domácí, tak za zahraniční úvěry. Mezinárodní finanční instituce zpravidla
vládní záruku požadují při poskytnutí úvěru nevládním jednotkám.

Ačkoliv jsou garance již dlouhou dobu považovány za vhodný nástroj v rukou vlády, mohou být spo-
jeny se značnými fiskálními dopady. To se jednoznačně projevilo ve zkušenostech mnoha latinskoame-
rických zemí v osmdesátých letech, kdy řada dlužníků nebyla schopna splácet státem garantované úvěry.
Dotyčné vlády musely převzít náklady dluhové služby a splátek úvěrů, což vedlo k trvalému zatížení již
tak napjatých veřejných rozpočtů.

Vládní záruky mají své opodstatnění v případech, kdy příjemce úvěru nedosahuje požadované úvěru-
schopnosti (nebo když omezená úvěruschopnost je spojena s vysokými zápůjčními náklady) a pokud je
účel úvěru v souladu s cíli, programem a politikami vlády. Pokud existence nedokonalých informací poten-
ciálním věřitelům neumožňuje získat odpovídající obraz o úvěruschopnosti vypůjčovatele, může vládní
garance napravit tržní distorze a garance je oprávněná jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska vlád-
ních politik. V realitě jsou ale takové garance často poskytovány bez vyhodnocení schopnosti příjemce
garance úvěr splatit nebo zvýhodňují vlivné spojence a nejsou systematicky vykazovány.

Náklady na garance v podobě výdajů veřejných rozpočtů lze jen obtížně spolehlivě odhadnout; odha-
dy závisejí na převážně subjektivním hodnocení rizika nesplacení. Rozpočet by ale měl přinejmenším
obsahovat seznam nových garancí, které vláda plánuje udělit, a/nebo agregátní peněžní stropy, které objem
poskytnutých garancí omezují. (Je nutné také zajistit vhodná pravidla upravující řízení a účtování garan-
cí.) V několika zemích vybírají vlády při vystavení garance za úvěr poplatky. Tento přístup má tu výho-
du, že vytváří mechanizmus registrace a monitorování poskytnutých garancí a také do určité míry zavádí
platbu pojistného pro případ nesplacení úvěru. Jestliže je poplatek proporcionální vzhledem k riziku nespla-
cení (a riziko je správně stanoveno), pak by to v součtu všech garancí mělo dostačovat pro krytí nákladů,
jež jsou s realizací garancí spojeny.

Efektivní řízení rozpočtu vyžaduje stejně efektivní řízení záruk. V prvé řadě by měl existovat systém,
který zajistí, že budou posouzeny finanční dopady poskytnutí garance před jejím vystavením, a který umož-
ňuje kalkulovat riziko takových garancí. Za druhé by měly existovat procedurální pojistky, které mini-
malizují nepříznivý dopad garancí na fiskální pozici vlády. Za třetí by měl být uplatňován systém, který
by monitoroval finanční výsledky příjemce garance. A v neposlední řadě by měla existovat dostatečná
kontrola a odpovědnost za dosažené výsledky; to by zabránilo zneužití garancí.

Měl by být stanoven strop omezující objem garantovaných úvěrů. Tento strop by měl být schvalován
parlamentem při projednávání ročního rozpočtu. Pokud takové stropy nejsou stanoveny, může velkorysé
poskytování garancí nepříznivě poznamenat úvěruschopnost samotné vlády a následně může způsobit
nárůst úrokových nákladů ve střednědobém horizontu. Stropy omezující rozsah garancí navíc vedou k přís-
nější kontrole, a tím podporují konkurenci mezi potenciálními dlužníky, čímž jsou garance směrovány
k finančně zdravějším jednotkám. Riziko garancí musí být proto kalkulováno a explicitně zachycováno
a publikováno v rozpočtových dokumentech.

V některých zemích musí být každá záruka schválena parlamentem. V jiných zemích je oprávněno vydá-
vat garance pouze ministerstvo financí. Ukazuje se jako vhodné, aby garance převyšující jistou částku byly
vystaveny dodatečnému procesu schválení, jako například jejich předložením vládě nebo parlamentu.

A konečně monitorování garancí vyžaduje pravidelné přezkoumávání, aby bylo možné předvídat mož-
nou realizaci garance a způsob jejího financování. Prvním krokem může být publikování údajů za garan-
ce jako součásti každoroční rozpočtové dokumentace a souhrnných účtů vlády.
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4. Vládní půjčky

Vládní půjčky představují další možný nástroj dosažení cílů vládních politik a za určitých okolností
mohou nahrazovat přímé výdaje. Z tohoto důvodu by rozhodování o poskytnutí půjčky mělo probíhat
transparentně, mělo by být podrobeno stejné kontrole jako přímé výdaje a mělo by být jednoznačně vyka-
zováno v rozpočtu.

Vládní půjčky jsou často určeny jednotkám, které si nemohou dovolit půjčovat si za komerčních pod-
mínek, protože jejich činnost musí být dotována nebo protože jejich úvěruschopnost je nízká (typickým
příkladem jsou půjčky na sklizeň zemědělských plodin nebo půjčky státem vlastněným podnikům). Vlád-
ní půjčky mohou být také využívány pro usnadnění přístupu ke komerčním úvěrům a jako jejich doplněk.
Zahraniční půjčky, které slouží k financování podniků veřejného sektoru, jsou často poskytovány vládě,
která je následně „přepůjčí“ konečnému příjemci úvěru.

Skutečnost, že úvěry musejí být (v zásadě) splaceny, může z vládních půjček činit efektivnější nástroj
pro dosažení veřejných cílů, než jsou přímé výdaje. Vedle toho však mohou být půjčky používány k tomu,
aby se obešlo rozpočtové omezení. Půjčky jsou často podrobeny slabší kontrole než nenávratné rozpoč-
tové výdaje a často nepodléhají zákonnému oprávnění.

Obvykle je součástí vládních půjček úroková dotace9 a vládní půjčky jsou spojeny s vyšším rizikem
než úvěry poskytované obchodními bankami. Koncesionářské zahraniční půjčky poskytované vládě s tím,
že vláda je „přepůjčí“ jednotkám veřejného sektoru, obvykle obsahují ustanovení, že tyto úvěry mohou
být poskytnuty pouze za komerčních podmínek, aby se předešlo zvýhodnění veřejných podniků na úkor
soukromého sektoru. V realitě ale toto ustanovení systematicky prosazováno není. Vláda někdy nese kur-
zové ztráty a riziko platební neschopnosti může být vysoké.

Rozpočtové nakládání s vládními půjčkami by mělo zahrnovat následující prvky:

• Protože je nezbytné chápat vládní půjčky jako určitý substitut výdajových programů, měly by být
programy vládních půjček během přípravy rozpočtu posuzovány společně s výdajovými programy.

• Půjčky by měly být zahrnuty do rozpočtu s plným uvedením doby jejich splatnosti a podmínek a měly
by být předkládány k legislativnímu schválení.

• Úrokové dotace musejí být vždy rozpočtovány jako výdaj. Lze zvážit dva přístupy: (1) rozpočtování
současné hodnoty úrokové dotace při udělení úvěru nebo (2) rozpočtování úrokové dotace v souladu
se splátkovým kalendářem. Upřednostněn by měl být první přístup, aby dotace byla rozpočtována v roce,
ve kterém bylo rozhodnutí o poskytnutí půjčky učiněno; to je také administrativně jednodušší.

• Půjčky by měly být v rozpočtu vykazovány v hrubém vyjádření.

5. Daňové výdaje

Daňové výdaje jsou dalším nástrojem fiskální politiky a jako takové by měly být podrobeny stejným
rozpočtovým pravidlům a kritériím transparentnosti jako vládní půjčky. Daňovým výdajem rozumíme
„daňový výnos ušlý v důsledku zvýhodňujících ustanovení daňového práva“ (Spojené státy, FASAB, 1995),
což zahrnuje:

• osvobození od daně, jestliže příjmy zvláštní skupiny daňových poplatníků jsou vyjmuty z daňové
základny,



• odčitatelné položky, jestliže některé výdaje nebo paušální částky jsou odečítány od základu daně,

• daňové zápočty, které znamenají snížení daňové povinnosti (na rozdíl od odčitatelných položek, kte-
ré snižují zdanitelný základ),

• odložení splatnosti daně, jestliže je datum splatnosti daně odloženo bez uvalení úroků z prodlení
nebo penále,

• snížené daňové sazby, jestliže určité skupiny poplatníků nebo činností jsou zvýhodněny nižší než
standardní sazbou daně.

Smyslem daňových výdajů je dosažení určitých zamýšlených cílů vládní politiky prostřednictvím
poskytování výhod jednotlivcům nebo jednotkám, které se pro ně kvalifikují, nebo prostřednictvím pod-
pory vymezených činností. Mohou být také určeny ke zlepšení daňové rovnosti nebo k odstranění nedo-
konalostí v jiných oblastech daňové soustavy. Stejné cíle (například finanční podpora rodin) mohou být
dosaženy prostřednictvím přímých výdajů nebo prostřednictvím jiných forem daňových úlev.

Aby bylo možné určit, zda nějaké daňové opatření vede ke vzniku daňových výdajů, je nutné nejpr-
ve stanovit normální daňové podmínky, které jsou uplatněním příslušného opatření narušeny. To je rela-
tivně snadné, pokud daňový výdaj vyplývá z určité úlevy na dani (např. zvláštní sazba daně z příjmu pro
zemědělskou činnost); existence daňových výdajů je však diskutabilní v případě, že je zasažena celá kon-
strukce daně (např. diferencované sazby daně z příjmů v závislosti na rodinných poměrech poplatníka).
Diskuze se také vede o metodologii používané pro hodnocení dopadu daňových výdajů, protože některé
daňové výdaje mohou mít ve srovnání s přímými výdaji odlišný dopad, pokud vezmeme v úvahu případ-
nou vyvolanou změnu v chování poplatníka.10

Daňové výdaje jsou poskytovány prostřednictvím daňových zákonů; ty jsou v některých zemích před-
kládány spolu s ročním rozpočtem výdajů. Nejsou ale podrobeny stejnému systému vnitřní kontroly a legis-
lativnímu schvalování jako ostatní výdaje. Proto daňové výdaje představují snadný a méně transparentní
způsob poskytování výhod určitým skupinám. V některých případech je obtížnější identifikovat skupinu
nebo skupiny, které mají prospěch z daňových výdajů, než skupiny, které jsou příjemci přímých výdajů.
To může vést k výsledkům, které se liší od deklarovaných cílů vládních politik. Například domácnosti
s vysokými příjmy mohou mít vyšší prospěch z diferencovaných sazeb daně z příjmů zaměřených na pod-
poru vícečetných rodin než domácnosti sociálně potřebnější. Navíc kompenzace daní (zejména v případě
zboží a služeb) vytvářejí díry v samotném daňovém systému.

Daňové výdaje by měly být vždy porovnávány s odpovídajícími výdajovými záměry a měly by být,
pokud možno, co nejtransparentnější. V ideální situaci by obdobně jako v případě vládních půjček měly
být přímé dopady daňových výdajů rozpočtovány v hrubém vyjádření jak na straně příjmů, tak na straně
výdajů. Tento přístup může být aplikován pro daňové výdaje, které lze snadno měřit a monitorovat (jako
jsou vratky daní nebo daňové kompenzace poskytované na základě smluvních podmínek). Protože daňo-
vé výdaje jsou obtížně měřitelné, nelze tento přístup uplatnit ve všech případech.

Vyhodnocení dopadu daňových výdajů by ale mělo být vždy zahrnuto do pravidelného rozpočtového
procesu. Za tímto účelem by měl být pravidelně vypracováván přehled daňových výdajů, aby bylo mož-
né vyhodnotit příslušné politiky, jež obsahují daňové výdaje, při přípravě rozpočtu a rozhodnout se mezi
daňovými výdaji a přímými výdaji. Některé členské státy EU (např. Belgie, Francie a Španělsko) připo-
jují takový přehled každoročně k rozpočtovým dokumentům (blíže box 1.2). To zlepšuje parlamentní kon-
trolu vládních politik.
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Box 1.2 DAŇOVÉ VÝDAJE VE FRANCII

Zpráva o daňových výdajích je ve Francii publikována od roku 1980 každoročně jako součást
Zprávy o finanční kontrole, která doplňuje návrh rozpočtového zákona. Zpráva pojednává o veš-
kerých daních centrální vlády. Daně jsou klasifikovány trojím způsobem: (1) na základě ekono-
mické podstaty daně, (2) podle hlavního cíle daňových výdajů (ekonomický rozvoj, úspory, pod-
pora regionů nebo odvětví, politika bydlení a sociální politika) a (3) podle skupiny poplatníků,
kteří mají z daňových výdajů prospěch (domácnosti, podniky nebo obojí současně).

V každém z těchto případů je identifikován bezprostřední příjemce podpory, ale touto identi-
fikací se nesleduje záměr zohlednit přesun daňového břemene. Používá se formální definice daňo-
vých výdajů: označení „daňový výdaj“ se může vztahovat k jakémukoliv zákonu nebo právní nor-
mě, které mají za následek ztrátu příjmů státu, a tudíž snižují daňové břemeno poplatníka oproti
jeho daňové povinnosti, kterou by nesl při uplatnění „standardu“, tj. obecných principů francouz-
ského daňového zákonodárství.

Hlavní daňové výdaje ve Francii zahrnují:

• snížení daňové povinnosti v důsledku uplatnění odčitatelné položky na vyživované osoby
(quotient familial),

• osvobození od daně z příjmů pro bývalé vojáky v důchodovém věku, úroky z některých forem
úspor, některé sociální dávky atd.,

• položky odčitatelné od základu daně týkající se starých a zdravotně postižených občanů,

• dodatečné standardní položky, které se týkají některých podnikatelských výdajů a jsou odpo-
čitatelné od základu daně z příjmu,

• odpočitatelné položky týkající se výdajů na určité bytové opravy a rekonstrukce velkého roz-
sahu,

• odečitatelné položky týkající se určitých dividend a úrokových příjmů,

• všeobecnou rovnou daňovou sazbu pro zemědělce,

• různá daňová osvobození a speciální odečitatelné položky týkající se daně ze zisku obchod-
ních společností,

• speciální úpravu daně z přidané hodnoty,

• osvobození od daně nebo snížené sazby vnitřní daně ze spotřeby ropných produktů týkající
se některých lodí, paliv pro trysková letadla, topení v domácnostech atd.

Zdroj: OECD (1996g)



E. Rozpočtové dokumenty

Informace o rozpočtu předkládané parlamentu by měly zahrnovat základní prvky, které jsou potřeb-
né pro hodnocení fiskální politiky vlády a jejích budoucích dopadů. Tyto problémy byly diskutovány v této
kapitole a podrobněji jsou rozebírány v kapitolách 4, 5, a 6. Rozpočtové dokumenty by měly obsahovat
většinu z následujících informací nebo tyto informace všechny:

• střednědobé makroekonomické a fiskální projekce;

• přehled rozpočtových politik a cílů fiskální politiky;

• popisnou zprávu jednotlivých ministerstev nebo agentur objasňující sektorové činnosti, které mají
být rozpočtově pokryty, jejich cíle a očekávané výsledky;

• odhady příjmů a výdajů v hrubém vyjádření, i když jsou dotace předkládány ke schválení na netto
principu. Tyto odhady by měly pokrývat veškeré příjmy a výdaje centrální vlády, včetně speciálních
fondů a účtů, pokud existují;

• oprávnění přijímat budoucí závazky, pokud existují;

• financování z externích zdrojů, grantů a půjček;

• přehled potenciálních závazků vyplývajících ze státních garancí za dluhy třetích stran a odhad pla-
teb, které budou pravděpodobně vyžadovány z titulu splatných garancí během rozpočtového roku;

• přehled hlavních fiskálních rizik, která lze identifikovat;

• zprávu o daňových výdajích.
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1. Slovo „budjet“ je odvozeno ze starofrancouzského slova „bouge“, které označuje malý vak.

2. Vlády na nižší než centrální úrovni jsou často označovány společným anglickým termínem subnational governments.

3. V celé knize se používá označení „veřejné podniky“ pro organizace, které jsou kontrolovány vládou a provozo-
vány na komerčním principu. Zahrnují jednotky, které se v metodice SNA93 a ESA95 označují jako veřejné kor-
porace a veřejné kvazikorporace. Definice těchto termínů jsou uvedeny na konci publikace v rejstříku pojmů.

4. V centrálně plánovaných ekonomikách je dělicí linie mezi činnostmi veřejných podniků a vládními činnostmi
nejasná, protože státem vlastněné podniky se často zapojují do poskytování sociálních služeb.

5. Například v Austrálii činily mandatorní výdaje v letech 1993/1994 více než 80 % odhadovaných výdajů veřej-
ných rozpočtů (Allan, 1994).

6. Zajímavá diskuze důvodů pro a proti využívání mimorozpočtových fondů a pro a proti vyčleňování environmentál-
ních příjmů je obsažena v materiálu OECD Program environmentálních opatření pro střední a východní Evropu
(2000) (Environmental Action Programme for Central and Eastern Europe). Tento materiál shrnuje: „Tyto fondy
jsou obvykle provozovány v nejúspěšnějších tržně reformních zemích, ve kterých se blíží přechod k tržnímu hospo-
daření ke konci a hlavní důvody pro mimorozpočtové environmentální fondy s vyčleněnými příjmy zanikají.“

7. Blíže viz Mackenzie a Stella (1996) a Robinson a Stella (1993).

8. Tato část je z velké části převzata z práce Hany Poláčkové (1999).

9. Metody, jak odlišit „čistě úvěrovou“ složku a složku v podobě „dotace“, jsou shrnuty v Wattleworth (1993).

10. Společná studie Nejvyššího účetního úřadu Spojených států (United States General Accounting Office) a Nej-
vyššího kontrolního úřadu Kanady (Office of the Auditor General of Canada) (1986) obsahuje tento komentář:
„Odstranění hlavních daňových výdajů může mít ve skutečnosti negativní dopad na výstup a důchody v ekono-
mice, čímž může vést k nižším dodatečným daňovým příjmům, než jaké udávají odhady v publikované tabulce
[...] Daňové výdaje mohou mít větší účinky než přímá pomoc ve formě dotací, protože selektivní opatření přímo
zvyšují důchod po zdanění a dotace by byly zpravidla zdaněny nebo by snižovaly odpočitatelné výdaje.“

POZNÁMKY ČESKÉ REDAKCE

1* Pojem agency je překládán jako agentura pro jednotky kontrolované vládou, které realizují vládní politiky, a to
bez ohledu na jejich konkrétní právní podobu a způsob napojení na rozpočet. V tomto smyslu je používán i termín
výdajová jednotka (spending unit).

2* V tomto kontextu jde spíše o jednotky zařazené do nevládních sektorů než obchodní společnosti, což by odpoví-
dalo ekvivalentu podle českého práva.

3* Jedná se spíše o příslib, že v budoucnu bude schválena příslušná posloupnost výdajů ve formě plateb. 

POZNÁMKY



Efektivní řízení rozpočtu začíná jasným rozdělením odpovědností a povinností v rámci státu, mezi
jednotlivými úrovněmi vlády a pečlivě vyváženým rozdělením moci mezi parlamentem a vykonavateli
výkonné moci. Aby se tohoto dosáhlo, musí být patřičně konstruován právní rámec. Tato kapitola podá-
vá přehled o základních principech týkajících se rozdělení odpovědnosti v rámci moci výkonné, o roli
moci zákonodárné, o vztazích mezi různými úrovněmi vlády a o základních ustanoveních, která musejí
být obsažena v právním rámci.

A. Rozdělení odpovědnosti v rámci moci výkonné

1. Pravomoci ministerstva financí1

Ministerstva financí jsou odpovědná za správu a řízení všech veřejných finančních prostředků. Aby
ministerstvo mohlo být účinným strážcem kolektivní fiskální integrity státu, musí v dostatečné míře dis-
ponovat příslušnými právními a technickými nástroji a musí mít zaměstnance s požadovanými doved-
nostmi a vzděláním. V zemích OECD mají ministerstva financí obvykle rozsáhlé pravomoci. Také v někte-
rých rozvojových a středně rozvinutých zemích jsou ministerstva financí mocné instituce, které ale občas
zneužívají svoje pravomoci nadměrným vměšováním se do řízení rozpočtu výdajových ministerstev. Nao-
pak v tranzitivních ekonomikách ministerstva financí často dostatečná zmocnění k tomu, aby mohla účin-
ně vykonávat své funkce týkající se přípravy politik, jejich sledování a prosazování, nemají.

Ministerstva financí mají vedoucí úlohu při udržování celkové fiskální disciplíny, při zajišťování sou-
ladu realizace výdajů se zákonem o rozpočtu a při účinné kontrole rozpočtových výdajů. Musejí také při-
pravovat návrh rozpočtu a podrobně zkoumat všechny finanční požadavky, které jsou předkládány vládě.
Tyto pravomoci jsou však vykládány různě. Například v systému centrálního plánování byl rozpočet při-
pravovaný ministerstvem financí v zásadě mechanickým sestavením čísel pramenících z rozhodnutí, kte-
rá byla již učiněna v plánovacích úřadech, výdajových ministerstvech a státních podnicích. Ve většině
členských států Evropské unie má však ministerstvo financí velkou pravomoc jednat za vládu jako „cen-
zor“ všech finančních návrhů, takže MF hraje klíčovou roli v usměrňování celého rozpočtového procesu.

Ministerstvo financí musí být zmocněno sledovat a řídit provádění rozpočtu. Mělo by mít pravomoc
regulovat účetní standardy, postupy při finanční kontrole a vnitřním auditu a s tím spojené otázky týkají-
cí se personálního vybavení a administrativních činností. Mělo by mít právo přístupu k jakýmkoliv infor-
macím z dalších ministerstev a úřadů a z dalších úrovní vlády, které považuje za nezbytné pro analýzu
a řízení (což je zvlášť důležité ve federativních státech, jako jsou Rakousko a Německo). Box 2.1 pro ilus-
traci popisuje úlohu a odpovědnosti německého Spolkového ministerstva financí včetně úloh v oblasti roz-
počtu.
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Box 2.1 ORGANIZACE SPOLKOVÉHO MINISTERSTVA FINANCÍ V NĚMECKU

Spolkové ministerstvo financí může být považováno za jedno z „klasických“ ministerstev.
V rozpočtové oblasti odpovídá ministr financí zejména za přípravu návrhu spolkového rozpočtu
a za podávání zpráv o spolkových příjmech a výdajích, aktivech a dluzích. Po mnoho let se úko-
ly ministerstva financí rozšiřovaly daleko nad rámec pouhého zajišťování finančních prostředků.
Zdaňování a fiskální politika byly stále více používány jako jeden z nástrojů k dosažení ekono-
mických a sociálních cílů a k usměrňování hospodářské činnosti. V tomto smyslu má rovněž zvlášt-
ní význam odpovědnost ministerstva za měnovou a úvěrovou politiku jak na národní, tak na mezi-
národní úrovni.

Spolkové ministerstvo financí má ve vztahu k ostatním ministerstvům na spolkové úrovni zvlášt-
ní postavení. Například ministr financí není povinen akceptovat návrhy výdajů předkládané vrchol-
nými spolkovými orgány. Ministr je může po projednání s příslušnými subjekty měnit. Ministr 
je rovněž oprávněn rozporovat rozhodnutí přijímaná spolkovou vládou v otázkách s finančním dopa-
dem. Hlas ministra financí může přehlasovat pouze spolkový kancléř společně s většinou spolko-
vých ministrů.

Spolkové ministerstvo financí odpovídá rovněž za koordinaci fiskálních politik s ostatními úrov-
němi vlády. Proto ministr financí předsedá Finanční plánovací radě, která formuluje doporučení pro
koordinaci rozpočtů a finančních plánů spolkové vlády, zemí a obcí. Tak je zajištěno, že rozpočet
a finanční plány veřejných orgánů jsou srovnatelné a používají standardní systém rozpočtové kla-
sifikace.

Vzhledem k důležité koordinační úloze Spolkového ministerstva financí existuje v rámci minis-
terstva sekční ředitelství, které se zabývá finančními vztahy se zeměmi a s obcemi. Činnosti této
sekce se dotýkají rozvržení úkolů a kompetencí mezi spolkovou vládou a zeměmi, včetně dělení
daňových příjmů mezi spolkovou vládu, vlády zemí a obce.

V roce 1999 se ministerstvo skládalo z 11 ředitelství, 30 odborů a 192 oddělení a mělo zhru-
ba 2 300 zaměstnanců. Zodpovídalo za tyto hlavní oblasti :

I. Fiskální a hospodářská politika
II. Spolkový rozpočet
III. Celní služba
IV. Majetkové a spotřební daně
V. Finanční vztahy se zeměmi a obcemi
VI. Řízení aktiv
VII. Peníze a úvěr
VIII. Privatizace a cenné papíry
IX. Mezinárodní peněžní a měnová politika
X. Evropské záležitosti

Spolkové ministerstvo financí rovněž odpovídá za dohled nad několika veřejnoprávními orgá-
ny a institucemi, jako je Penzijní ústav spolku a zemí, následnické organizace po Treuhandanstalt
a Banka pro obnovu a rozvoj.

(pokračování)



2. Vláda a koordinace politik

Úřad vlády představuje klíčové rozhodovací místo v samém centru vlády2, 1*. Na doporučení ministra
financí schvaluje hlavní ukazatele rozpočtu a fiskální cíle; stanovuje výdajové priority; rozhoduje o hlav-
ních politických otázkách; řeší spory týkající se rozpočtu mezi ministrem financí a jeho ministerskými
kolegy a schvaluje návrh rozpočtu k předložení parlamentu. Velká část moci vlády pramení ze skutečnosti,
že vláda má výhradní právo předkládat parlamentu rozpočet. Tady jsou pravomoci parlamentu posíleny
pravomocemi vlády. Vzhledem k tomu, že žádný z ministrů nemůže sám předstoupit před parlament a poža-
dovat finanční zdroje, jsou všichni ministři nuceni předkládat své plány týkající se vynakládání peněz
kolektivnímu úsudku svých kolegů. Z tohoto hlediska můžeme pohlížet na dynamickou roli kabinetu při
přípravě rozpočtu jako na vyvažování zájmů ministrů coby kolektivního tělesa na straně jedné a zájmů
ministrů jako jedinců na straně druhé. Principiálním zájmem vlády jako kolektivního tělesa je zachovat si
důvěru parlamentu a zůstat u moci. Hlavními faktory jejího úspěchu nebo porážky je to, jak stanoví a vybí-
rá daně a jak prostředky vynakládá. Na druhé straně je přirozené, že každý jednotlivý ministr dává ve svém
rezortu přednost zvyšování výdajů, tedy postoji, který je v přímém rozporu s kolektivním zájmem vlády
držet na uzdě daně a zadlužování a zároveň směrovat výdaje na politicky nejdůležitější priority.

Zásadní důležitost má „oběh“ informací v rámci vlády. Vzhledem k tomu, že informace jsou často
považovány za druh zboží, s kterým se obchoduje, informace „neobíhají“ samy o sobě. Nutné jsou for-
mální a velmi striktní mechanizmy, jako je systematické připomínkování jinými ministerstvy, jasná pra-
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Podřízenými spolkovými orgány Spolkového ministerstva financí jsou:

Spolkové orgány

• Spolková správa dluhu
• Spolková správa lihového monopolu
• Spolkový finanční úřad (zahrnující Spolkový platební úřad a Výpočetní středisko daňové 

správy)
• Celní úřad pro trestné činy
• Spolkový úřad pro řešení otevřených majetkových otázek
• Spolkový úřad bankovního dohledu
• Spolkový úřad dohledu nad pojišťovnictvím
• Spolkový úřad dohledu nad obchodem s cennými papíry

Regionální orgány

• regionální finanční úřady

Místní orgány

• hlavní celní úřady se svými správními jednotkami
• Celní úřad pro vyšetřování
• spolkové majetkové úřady a spolkové lesní úřady
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vidla pro oběh návrhů usnesení před jednáním vlády3, směrnice pro zdůvodňování usnesení, příslušné
odměny nebo sankce atd. Musí však být uplatňována určitá zdrženlivost tak, aby komunikace zůstávala
věcná a aby se předešlo opačnému problému, problému informačního přetížení, které brání skutečné komu-
nikaci téměř stejně jako nedostatek informací. Výbory, které projednávají tzv. horizontální problémy2*,
v zásadě usnadňují oběh informací; těmto systémům však nesmí být dovoleno rozřeďovat odpovědnost
výdajových ministerstev v jejich vlastních oblastech působnosti.

Formální procedurální pravidla a jasné kanály komunikace a řešení sporů jsou důležité pro to, aby se
předcházelo nedorozuměním, a to zejména v zemích, v nichž existují silné sítě osobních vztahů. Centrál-
ní vláda musí být místem, kde jsou přijímána klíčová politická rozhodnutí; iniciativy ministerstev by měly
být předkládány do centra vládní moci; iniciativy ovlivňující veřejné finance ministerstvu financí; přitom
rozhodnutí musejí být systematicky dokumentována a formálně sdělována4.

K zajištění celkové disciplíny rozpočtového systému je důležitá úzká spolupráce a spojenectví mezi
ministrem financí a předsedou vlády. V některých zemích je úloha předsedy vlády v rozpočtovém proce-
su výslovně definována v rozpočtových pravidlech, ve většině případů má však tato klíčová osa a tento
zvláštní vztah formu neustálých konzultací a dosahování pevných dohod o hlavních problémech mezi těmi-
to dvěma osobami.

Centrum vládní moci by mělo koordinovat proces formulování politik. Mělo by být schopno formulo-
vat politické priority, připravovat jednání vlády, koordinovat meziministerské výbory, působit jako arbitr
a koordinovat přípravu strategických plánů rezortních ministerstev. Centrum vládní moci musí být schop-
né strategicky plánovat; to může zajišťovat malá skupina poradců v pravidelném styku s příslušnými výkon-
nými ministerstvy. V některých zemích existuje duální proces přijímání rozhodnutí, neboť rozhodování
vlády koordinuje jak úřad prezidenta, tak úřad předsedy vlády. V těchto případech je nutné jasné rozdě-
lení působnosti mezi těmito dvěma úřady.

Meziministerské výbory jsou nezbytné pro řešení horizontálních otázek (např. zaměstnanosti, život-
ního prostředí atd.), pro koordinaci v oblastech spadajících do působnosti několika ministerstev anebo pro
řešení zvláštních problémů (např. regionálních otázek). Vytváření pracovních skupin může být pružným
způsobem řešení některých zvláštních otázek za předpokladu, že je od počátku stanoveno, kdy a za jakých
podmínek ukončí svoji činnost, aby se tak předešlo tomu, že by tyto útvary přežívaly dlouho poté, co
pominula potřeba, která vedla k jejich ustavení.

Pro efektivní koordinaci politik je důležitá kultura soudržnosti státní správy. Pružný systém, ve kte-
rém jsou úředníci – pokud je to možné – motivováni k přesunům mezi ministerstvy a mezi profesními
obory, jako je ekonomika, technické otázky a státní správa, obvykle přispívá k lepší koordinaci politik než
systém, ve kterém státní úředníci stráví většinu své pracovní dráhy na stejném ministerstvu. Nicméně
pokud popsaný pružný systém vede k nadměrné fluktuaci pracovníků, může být efektivní koordinace ohro-
žena. S tímto druhým problémem se setkávají některé tranzitivní země.

3. Rezortní ministerstva

Řízení a kontrola rozpočtu nejsou přirozeně výlučnou odpovědností ministerstva financí. Rezortní
ministerstva jsou zodpovědná za přípravu, řízení a kontrolu svých vlastních rozpočtů. Jsou zodpovědná
za tvorbu a provádění vládních politik ve svém rezortu. Proto by měla být rovněž zodpovědná za vytvá-
ření rezortních politik a jejich rozpočtové krytí, ovšem v rámci celkového rámce politik, závazných postu-
pů a procedur stanovených vládou. Navíc právě rezortní ministerstva (a ne ministerstvo financí) mají tech-
nickou kapacitu a informace potřebné pro provádění efektivních přesunů mezi existujícími programy a pro
vyhodnocování nových politik a programů.



Rezortní ministerstva by měla být odpovědná za vytváření politik v oblastech své působnosti. Tento
samozřejmý princip je nutné zdůraznit, neboť je občas porušován – ať už nadměrnými intervencemi z cent-
ra v otázkách rezortních politik, nebo ministerstvem financí v otázkách rezortního rozpočtu, nebo minis-
terstvem hospodářství při výběru rezortních projektů pro zahrnutí do programu veřejných investic a také
tím, že se samotné rezortní ministerstvo vyhýbá zodpovědnosti se zdůvodněním založeným na čemkoliv
výše uvedeném.

Efektivita činnosti rezortního ministra při koordinaci sektorových politik může být brzděna také vnitř-
ními organizačními problémy v rámci tohoho rezortního ministerstva. Tak například v zemích, v nichž
došlo k výrazným omezením rozpočtu ministerstva na provozní a kapitálové výdaje, mohou mít nezávis-
lý fond, který má výhodu přímo určených příjmů, anebo státní podnik v daném sektoru větší faktickou
moc než příslušný ministr.

Rezortní ministerstva jsou zodpovědná za provozní efektivitu veřejné správy a musejí podnikat kro-
ky k jejímu zvýšení. Napjaté provozní rozpočty jsou normou téměř v každé zemi. Proto jsou rezortní minis-
terstva s konečnou platností zodpovědná za zvyšování produktivity veřejné správy ve svém rezortu, za sni-
žování nákladů na nákup zboží a služeb a za zjišťování oblastí, ve kterých mohou být dosaženy úspory
bez snížení kvality poskytovaných služeb.

Neexistuje návod na optimální organizační strukturu exekutivy. Obecným požadavkem je, aby orga-
nizační uspořádání zajišťovalo soudržnost a úzkou spolupráci jednotlivých účastníků. Austrálie měla úspěch
se zavedením superministerstev („ministerstev s široce vymezeným portfoliem odpovědností“), kterým
byla svěřena zodpovědnost za definování priorit v jim svěřené široké oblasti. Toto organizační uspořádá-
ní usnadnilo úpravy ve skladbě výdajových programů. Svedení doplňujících se programů pod společnou
gesci zvýrazňuje nezbytnost vyvažování a výběru politik a dává prostor pro financování nových priorit
prostřednictvím ušetřených prostředků při dodržení celkových limitů výdajů. Na druhé straně Kanada,
která v osmdesátých letech zavedla systém řízení politik a výdajů (Public and Expenditure Management
System – PEMS) – zahrnující seskupení výdajových programů federálních ministerstev do devíti až dese-
ti „balíků“ a zřízení čtyř programových výborů – uspokojivých výsledků nedosáhla (Sims, 1996). V někte-
rých zemích by „superministerstvo“ mohlo být prostým součtem „podřízených ministerstev“. To ovšem
vede k tomu, že se formulace politik stává složitější, protože do systému exekutivy musí být vložena dal-
ší úroveň rozhodování.

B. Úloha moci zákonodárné 

1. Potřeba vyvažování moci

Efektivní řízení rozpočtu začíná pečlivě vyváženým rozdělením kompetencí mezi parlamentem a exe-
kutivou státu. Soupeření o pravomoci týkající se rozpočtu je obvyklé, ale napětí mezi těmito dvěma vět-
vemi státu, tedy mocí zákonodárnou a výkonnou, je přijímáno jako jeden z životně důležitých kontrolních
a vyvažujících mechanizmů demokracie. Pokud je dobře napsána ústava a zákon o rozpočtových pravid-
lech, posilují pravomoci každé z těchto větví zároveň i větev druhou. Je konsenzuálním znakem demo-
kracie, že zvolený parlament „drží peněženku“, tj. musí schválit všechny výdaje, všechny výpůjčky a všech-
ny příjmy, které mají být vybrány z moci státu. Zdánlivě paradoxně je pak moc parlamentu posílena tím,
že silné pravomoci jsou svěřeny exekutivní moci a ministerstvu financí. Parlament jedná tím, že volá exe-
kutivu k odpovědnosti. Avšak pokud vláda sama nemá nezbytné nástroje anebo postrádá pravomoci k tomu,
aby řídila využívání veřejných prostředků, ztrácí parlamentní kontrola exekutivy faktický smysl. Z toho
plyne uvedený paradox.
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2. Předkládání rozpočtu do parlamentu

Schválení rozpočtu by nemělo být formálním cvičením prováděným pouze proto, aby bylo učiněno
zadost ústavě. Zákonodárná moc je, obecně řečeno, tím pravým místem, kde by se měla projevit vše-
obecná finanční odpovědnost. Krátce řečeno, její úlohou by mělo být schvalování budoucích akcí spíše
než posvěcení již fakticky učiněných rozhodnutí. Rozpočet by tudíž měl být předkládán zákonodárné moci
včas, to znamená dva až čtyři měsíce před začátkem rozpočtového roku, aby bylo možné ukončit rozpra-
vu o rozpočtu před začátkem rozpočtového roku.

Rozpočet bývá někdy předkládán zákonodárné moci až po začátku rozpočtového roku v důsledku výji-
mečné okolnosti, jako je změna ve složení vlády, hospodářské nebo finanční krize, přírodní katastrofy
nebo jednání s mezinárodními finančními institucemi. V některých zemích je ovšem zpoždění institucio-
nalizováno. Například v Číně se Národní všelidové shromáždění neschází ke schválení rozpočtu dříve než
po zahájení rozpočtového roku5. V důsledku toho se žádá i o schválení položek rozpočtu, který je už rea-
lizován.

Protože ke zpoždění při schvalování rozpočtu může dojít, měl by zákon o rozpočtových pravidlech
obsahovat ustanovení zmocňující exekutivu k tomu, aby za určitých okolností mohla provádět výdaje i před
schválením rozpočtu. Tato ustanovení by měla být spíše než na dosud neschváleném rozpočtu založena
na rozpočtu roku předchozího.

3. Schválení rozpočtu

Základním problémem je, do jaké míry je parlament oprávněn rozpočet měnit. Členové zákonodár-
ného orgánu mají ohledně přidělování prostředků různé preference a jsou pod mnoha tlaky ze strany svých
voličů. Souhrn těchto různých preferencí a s nimi spojených požadavků může vyvolat systematickou ten-
denci ke zvyšování výdajů v průběhu diskuzí o rozpočtu (jev známý pod názvem „log-rolling“ – „valení
klády“). V odpovědi na tento problém přijaly mnohé země procedurální pravidla, která regulují a omezu-
jí parlamentní diskuzi o rozpočtu. Tato pravidla zahrnují (1) pořadí hlasování o rozpočtu a (2) oprávnění
zákonodárců ke změnám návrhu rozpočtu.

K tomu, aby byla dodržena fiskální disciplína ex ante, je v některých zemích rozpočet schvalován par-
lamentem ve dvou fázích. Nejprve je schválen celkový výdajový strop a až ve druhé fázi jsou schvalová-
ny jednotlivé položky a rozdělení zdrojů mezi ministerstva. Tato procedura je určena k ochraně celkové-
ho limitu výdajů a souhrnných fiskálních cílů. Někteří komentátoři namítají, že skutečný dopad této
procedury není jasný, neboť zákonodárci mohou předvídat obecný dopad rozpočtu na své preferované pro-
gramy už před první etapou a odpovídajícím způsobem rozhodnout o celkovém výdajovém stropu6. Nic-
méně předností společného posuzování celkových výdajů a příjmů je to, že zákonodárcům umožňuje, aby
explicitně diskutovali o makroekonomických a fiskálních politikách, a mělo by tedy být kandidátskými
zeměmi EU hodnoceno kladně.

Švédsko šlo dokonce ještě dále a zavedlo proces schvalování rozpočtu, který je dvoufázový a směřu-
je shora dolů (viz box 2.2). Rámec pro přípravu rozpočtu vytvářejí fiskální cíle schválené parlamentem
v dubnu.

Pro většinu tranzitivních zemí by mělo být prioritní posílení procesu přípravy rozpočtu tak, jak o tom
hovoří kapitola 5. Nicméně by stálo za to zvážit i dvoufázový přístup ke schvalování rozpočtu anebo ales-
poň v první fázi informovat parlament o rozhodnutích přijatých vládou.
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Oprávnění parlamentu měnit návrh rozpočtu se v jednotlivých zemích liší. Tyto rozdíly lze roztřídit takto7:

• Neomezená pravomoc představuje možnost zákonodárné moci měnit jak výdaje, tak příjmy bez sou-
hlasu moci výkonné, a to oběma směry. Tento model přijaly některé prezidentské systémy. Napří-
klad Kongres Spojených států má ohledně takovýchto změn velice široké pravomoci. Často zcela
odmítne návrh rozpočtu předložený prezidentem a využije svou rozsáhlou výzkumnou základnu
a sestaví rozpočet zcela odlišný. Tyto rozsáhlé pravomoci svěřené moci zákonodárné jsou však zčás-
ti vyváženy prezidentským vetem.

• Omezená pravomoc představuje možnost měnit rozpočet ve stanoveném rámci, který je často defi-
nován jako maximální možné navýšení výdajů a maximální možné snížení příjmů. Rozsah těchto
omezených pravomocí se v jednotlivých zemích liší8. V řadě zemí, jež se přidržují britské tradice,
je parlament nucen schválit rozpočet beze změn, neboť jinak nutí vládu podat demisi. Ve Francii
nesmí parlament navrhovat změny, které by zvýšily výdaje. Naproti tomu v Německu jsou takové
změny dovoleny, ale pouze se souhlasem exekutivy.

• Rozpočtová pravomoc s nulovým dopadem představuje možnost zvyšovat nebo snižovat výdaje nebo
příjmy tehdy, pokud existuje kompenzační opatření, jehož pomocí je zachována rovnováha rozpočtu.
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Box 2.2 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU VE ŠVÉDSKU

Klíčovou reformou provedenou ve Švédsku v roce 1994 bylo zavedení takového postupu pro pro-
jednávání a schvalování vládního návrhu rozpočtu, který lze označit „shora dolů“. Ještě před před-
ložením rozpočtu schvaluje parlament každým rokem v dubnu výši celkových vládních výdajů (a cel-
kových vládních příjmů) zákonem o fiskální politice. Vládní návrh rozpočtu musí tomuto limitu
odpovídat, pokud vláda nezávisle nenavrhne limit vyšší. Parlamentní rozprava o vlastním návrhu
rozpočtu se pak člení na dvě oddělené fáze. Parlament schvaluje výši výdajů pro každou z 27 výda-
jových oblastí a teprve poté schvaluje výši jednotlivých položek v každé z těchto oblastí.

Časový rámec pro parlamentní projednávání vládního návrhu rozpočtu je následující:

15. duben Vláda předkládá parlamentu návrh zákona o fiskální politice.

počátek června Parlament schvaluje zákon o fiskální politice.

20. září Vláda předkládá parlamentu návrh zákona o rozpočtu. Výdaje jsou rozděleny
do 27 výdajových oblastí, které se dále dělí na 500 jednotlivých položek.

konec listopadu Parlament schvaluje jedním hlasováním celkové výdaje pro každou z 27 výda-
jových oblastí.

konec prosince Parlament schvaluje jednotlivé položky v rámci každé z 27 výdajových oblastí
zvláštním hlasováním pro každou výdajovou oblast.

1. ledna Začátek fiskálního roku.

Zdroj: OECD (1998a)



Hranice pro pravomoc zákonodárců měnit rozpočet jsou potřebné zvláště tehdy, pokud parlamentní
rozpravy vedou systematicky ke zvyšování výdajů, jako tomu bylo v poslední době v řadě tranzitivních
zemí. Obecněji lze konstatovat, že parlament, který v rozpočtu dělá mnoho změn, podkopává svoji vlast-
ní možnost kritizovat později vládu v případě, že tyto změny vedou k oslabení fiskální disciplíny. Bylo
by proto rozumné, kdyby si parlamenty zemí střední a východní Evropy vytvořily svůj právní rámec, jenž
by zajišťoval zdravou rovnováhu mezi pravomocemi moci zákonodárné a výkonné. Měly by také vypra-
covat přísné a efektivní procedury pro zkoumání výdajů a další opatření, jež by směřovaly k vedení vlá-
dy k veřejné odpovědnosti. V této roli může parlamentu poskytnout cennou pomoc příslušný nejvyšší kon-
trolní úřad (viz kapitola 14).

Právní rámec by měl rovněž zajišťovat, aby legislativní akty, jež zvyšují výdaje, vstupovaly v účin-
nost teprve až po schválení těchto výdajů v rámci rozpočtu nebo doplňujících předpisů. V některých člen-
ských zemích OECD se zvažují další dva legislativní přístupy – a to institut schvalovaných výdajů trva-
lého nebo stálého charakteru a dále velice detailní zákony vztahující se k jednotlivým programům.
U druhého z těchto přístupů – reagujícího na pokusy některých parlamentů rozšířit svůj vliv až na prů-
běžné řízení programů – bylo zjištěno, že vytváří právě ty strnulosti a neefektivní výdaje, které se všech-
ny vlády pokoušejí odstranit (O’Toole, 1997).

4. Úloha parlamentních výborů

Silné a schopné parlamentní výbory umožňují zákonodárné moci, aby rozvíjela svou odbornou zdat-
nost a hrála významnější úlohu při rozhodování o rozpočtu. Jednotlivé výbory se obecně řečeno zabýva-
jí různými aspekty řízení veřejných výdajů. Například rozpočtový a finanční výbor zkoumá příjmy a výda-
je a v mnoha zemích hraje důležitou koordinační úlohu při přípravě každoročního zákona o rozpočtu;
výbor pro veřejné účty zajišťuje parlamentní dohled a zprostředkovává styk s nejvyšším kontrolním úřa-
dem; rezortní nebo stálé výbory se zabývají rezortními politikami a mohou zkoumat rozpočty sektorů.
Činnost těchto výborů by měla být efektivně koordinována. V zemích, v nichž hraje zákonodárná moc při
změnách rozpočtu významnou úlohu, jsou změny obvykle připravovány rezortními výbory a koordinová-
ny rozpočtovým a finančním výborem, nikoli navrhovány v plénu jednotlivými členy parlamentu.

Doba vyhrazená pro proces schvalování rozpočtu v parlamentu a v jeho rámci pro jednání výborů musí
být dostatečná na to, aby bylo možné zajistit řádné posouzení rozpočtu. V německém Spolkovém sněmu
může například rozprava o rozpočtu trvat až čtyři měsíce.

Pro řádné posouzení rozpočtu by měly mít zákonodárná moc a její výbory možnost nechat rozpočet
přezkoumat nezávislými experty. Výbory by rovněž měly mít přístup ke všem informacím z ministerstva
financí a rezortních ministerstev, které jsou pro posouzení rozpočtu podstatné. V Německu je rozpočtový
výbor s jednotlivými ministerstvy fakticky v trvalém styku prostřednictvím pravidelných setkání a zpráv
o výdajích, jež jednotlivá ministerstva podávají. Takovéto časté konzultace mezi exekutivou a parlament-
ními výbory o rozpočtových politikách a jejich realizaci, které probíhají mimo stresující prostředí cha-
rakteristické pro diskuze a debaty související s přípravou každoročního rozpočtu, jsou velmi pozitivní.
Poskytují exekutivě efektivní mechanizmus pro široké konzultace týkající se přiměřenosti jednotlivých
politik a posilují schopnosti zákonodárné moci zkoumat rozpočet a fiskální politiku vlády.

5. Schvalování závěrečných účtů

V každé demokratické zemi se kruh rozpočtových pravomocí parlamentu uzavírá schválením závě-
rečného účtu a zprávou nejvyššího kontrolního úřadu, který v řadě případů formálně stvrzuje státní závě-
rečný účet. Důležitým rysem nejvyššího kontrolního úřadu je, že je zodpovědný pouze parlamentu, je
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nezávislý na vládě nebo jiných politických útvarech a má vysokou profesionální úroveň. Role vnějšího
auditu a nejvyššího kontrolního úřadu je diskutována v kapitole 14.

C. Rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi vlád

Tato kniha je soustředěna na výdaje na úrovni centrální státní správy. Je však třeba vzít v úvahu i někte-
ré klíčové problémy týkající se fiskálních vztahů mezi centrální vládou a nižšími úrovněmi vlády. Jak je
uvedeno v kapitole 1, každá jednotka vlády (centrální vláda, země, obec atd.) by měla mít svůj vlastní
rozpočet schvalovaný v souladu s ustanoveními danými ústavou nebo zákonem. Mezi centrálním rozpoč-
tem a rozpočty nižších úrovní vlády však existují silné vazby. Navíc politiky orgánů nižších úrovní vlády
(dále místních vlád) mají v oblasti výdajové, daňové a dluhové významné dopady na celkový fiskální
a hospodářský výkon země. Podoba a realizace těchto politik se proto přímo týkají ústřední vlády, a zejmé-
na ministerstva financí.

1. „Fiskální federalizmus“ – klíčové otázky

Míra pravomocí a rozsah odpovědností svěřených místním orgánům, stanovení výdajů místních orgá-
nů a jejich možnosti vypůjčovat si a úpravy týkající se vybírání příjmů anebo sdílení příjmů by měly být
„ušity na míru“ poměrům v dané zemi; závisejí také na mnoha faktorech politického charakteru.

Z hlediska efektivnosti říká Oatesův „teorém decentralizace“, že „každá veřejná služba by měla být
poskytována útvarem řídícím nejmenší možné geografické území, na němž mohou být náklady a přínosy
poskytování služby internalizovány“ (viz Shah, 1994). V souladu s tímto principem by měly zdaňovat,
vydávat peníze a vykonávat regulační funkce nižší úrovně vlády, pokud neexistují přesvědčivé důvody
k tomu, aby tyto funkce byly svěřeny úrovním vyšším. Obdobně je organizována Evropská unie: ta při-
jala obecný princip „subsidiarity“ k definování oblastí, ve kterých mohou členské státy jednat nezávisle,
tj. ve kterých neplatí acquis communautaire.

Decentralizace je velice složitá problematika, a to jak v obecné rovině, tak ve vztahu k řízení veřej-
ných výdajů. Je obecně žádoucí jak z hlediska efektivnosti, tak z hlediska místní odpovědnosti. Tato kri-
téria musejí být porovnána s jinými kritérii, jako jsou prostorové externality, úspory plynoucí z rozsahu
činností, obecná fiskální efektivita (např. velkorysejší veřejné služby poskytované v jedné oblasti budou
lidi motivovat k tomu, aby se tam přestěhovali, a to dokonce i tehdy, když v této oblasti nejsou pracovní
příležitosti), spravedlnost mezi regiony a přerozdělovací zodpovědnost státu. Při rozdělování výdajů mezi
jednotlivé úrovně vlády musí být vzata v úvahu administrativní kapacita místních orgánů a dále s decent-
ralizací spojené náklady na administrativu a dodržování předepsaných postupů. Nemohou být ignorová-
ny ani politické otázky a v řadě zemí ani etnické nebo národnostní problémy.

Uvedenými otázkami se zabývá literatura věnující se fiskálnímu federalizmu; poskytuje jak hypote-
tické, tak i skutečné příklady rozdělení výdajových zodpovědností9. Uvádí rovněž různé a do určité míry
vzájemně si protiřečící názory na žádoucí stupeň decentralizace. Obecně se připouští potřeba určitého
posílení fiskální decentralizace. Mnozí komentátoři však podtrhují riziko ztráty kontroly nad výdaji, nárůs-
tu korupce a neefektivností ve využívání zdrojů, které mohou z uspěchané anebo přehnané decentraliza-
ce vyplynout, a to dokonce i v případech, kdy je tato decentralizace z jiných hledisek odůvodněná (viz
Prudhomme, 1994).

Úpravy týkající se daní a příjmů by měly být v souladu s rozdělováním výdajů a měly by brát v úva-
hu otázky efektivnosti při správě daní. Tyto úpravy mohou zahrnovat: (1) přidělování určitých daní míst-
ním orgánům, (2) sdílení daní, (3) rozdělení výnosu jedné nebo více daní mezi místní orgány, (4) nepod-
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míněné dotace nebo transfery z centrální úrovně, (5) podmíněné dotace nebo transfery poskytované za
určitých podmínek nebo při dodržení určitých standardů v poskytování služeb a (6) účelové dotace na
vymezené účely nebo projekty.

2. Obecné principy

Ať je stupeň decentralizace vhodný pro danou zemi jakýkoliv, obecný rámec, jenž určuje vztahy mezi
ústředními a místními orgány a úpravy týkající se rozpočtových vztahů, by měl být jasný a zajišťovat efek-
tivní fungování těchto orgánů. Vztahy mezi různými úrovněmi vlády by měl řídit právní rámec. Není však
možné připravit pro každou situaci psaný zákon nebo smlouvu. Pro zajištění hladkých fiskálních vztahů
mezi jednotlivými orgány jsou proto důležité mechanizmy řešení sporů. Ty mohou působit prostřednic-
tvím specializovaných institucí. V Německu přispívá ke koordinaci politik mezi jednotlivými orgány dru-
há komora parlamentu a zástupci jednotlivých zemí. V mnoha státech jsou obvyklé specializované odvět-
vové koordinační rady.

Co se týká transparentnosti a efektivnosti řízení,

• každá úroveň vlády by měla mít jasně vymezené odpovědnosti, a to bez ohledu na to, jaké odpo-
vědnosti má exekutiva jako celek. Obecně by nemělo docházet k překrývání odpovědností; obzvláš-
tě problematické jsou dlouhé „souběžné seznamy“ sdílených odpovědností;

• úpravy týkající se fiskálních vztahů a sdílení příjmů mezi centrálními a místními orgány by měly být
stabilní a předvídatelné. Mohou být čas od času měněny, ale nemělo by docházet ke každoročnímu
novému dohadování;

• místní orgány potřebují mít k dispozici spolehlivý odhad disponibilních příjmů ještě před zahájením
přípravy svých rozpočtů. V některých tranzitivních zemích musejí místní orgány se sestavením své-
ho vlastního rozpočtu čekat na dokončení návrhu rozpočtu ústřední vlády. Tento nedostatek předví-
datelnosti je překážkou jak efektivnosti, tak finančního řízení na místní úrovni. Bez znalosti o úrov-
ni zdrojů, které jim mají být převedeny, nemohou místní orgány přizpůsobit své výdaje očekávaným
fiskálním omezením. Predikce příjmů by tedy měly být předávány místním orgánům hned, jakmile
jsou vypracovány, a odhady dotací místním rozpočtům musejí být připraveny v prvních fázích roz-
počtového procesu;

• nezbytné jsou pobídky pro zvýšení efektivnosti poskytování služeb na místní úrovni. Pokud místní orgá-
ny dosáhnou úspor ve veřejných výdajích nebo zlepší vlastní výběr daní, centrální vláda jim často sní-
ží své dotace. To může na místní úrovni vytvořit zvrácené stimuly. Zváženo by mělo být řešení, kdy by
místním orgánům byl poskytován podíl na všech úsporách, kterých docílí zvýšením efektivnosti;

• mohlo by být žádoucí dohodnout víceleté „smlouvy“ mezi centrálními a místními orgány, které by se
týkaly jak rozdělování výdajů, tak uspořádání příjmů (sdílení daní, dotace atd.). Tyto dohody by moh-
ly, pokud by to bylo namístě, zahrnovat minimální standardy pro služby poskytované místními orgány.
Měly by transparentním způsobem definovat vztahy a stanovit postupy týkající se dohledu a kontroly;

• obecný zákon by měl pro místní orgány stanovit standardní účetní a rozpočtová pravidla.

Co se týká kontroly výdajů a strategické alokace zdrojů,

• fiskální cíle by měly být stanoveny ve vztahu ke všem výdajům vládního sektoru (viz kapitola 5);
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• rozdělování příjmů by mělo probíhat plně v souladu s rozdělováním výdajů. Místním orgánům by
měly být přiděleny dostatečné zdroje tak, aby mohly plnit své povinnosti. Jsou-li na místní orgány
převáděny nové povinnosti nebo kompetence, měly by jim být poskytnuty dodatečné finanční pro-
středky. Naopak jsou-li místní orgány některých povinností nebo kompetencí zbaveny, měly by jim
být transfery odpovídajícím způsobem kráceny;

• přenášení fiskálního deficitu na nižší úrovně vlády by nemělo být dovoleno (vyhnout se tomuto pro-
blému by mělo pomoci definování fiskálních cílů pro celý vládní sektor). Při vyrovnávání svého roz-
počtu by se centrální vláda měla vyhnout přesouvání svých finančních problémů na místní orgány
realizovanému pomocí škrtů v příslušných transferech nebo pomocí nekompenzovaného zvýšení roz-
počtovaných výdajů. Pokud by tak naopak učinila, vedlo by to buď k tomu, že by se nezměnily cel-
kové požadavky na výpůjčky vládního sektoru, anebo k tomu, že by došlo k vytváření nedoplatků;

• pro kontrolu zadlužování místních orgánů je nutný zvláštní mechanizmus (viz část 3 níže);

• pro případy, kdy místní orgány přečerpají rozpočet nebo nahromadí nedoplatky, by měl zákon sta-
novovat sankce nebo mimořádná opatření. Místní orgány by například mohly být přinuceny škrtat
výdaje nebo zvýšit daně anebo by místní rozpočty mohly být na omezenou dobu až do stabilizace
situace předány do správy vlády centrální;

• zásadní důležitost má zdravý systém výkaznictví a účetnictví. Finanční operace místních rozpočtů
by měly být konsolidovány s operacemi centrální vlády. Systém provádění rozpočtu, interní (mana-
žerské) kontroly a interního auditu platný pro místní orgány by měl být obdobný systému vlády cent-
rální. V ideálním případě by měl být regulován ministerstvem financí;

• pro účely analýzy politik (stejně jako stanovení cílů na úrovni celého vládního sektoru) je nezbytné
konsolidovat výdaje různých úrovní vlády. V mnoha zemích by bylo velmi obtížné zjistit, kolik se
vynakládá na klíčové funkce, jako je například vzdělání a zdravotnictví, pouze na základě účtů cent-
rální vlády. K tomuto účelu by měly místní orgány a centrální vláda mít společnou funkční a eko-
nomickou klasifikaci výdajů založenou na mezinárodních standardech (viz kapitola 4).

3. Kontrola zadlužování místních orgánů10

Jak je rozebráno v kapitole 5, fiskální cíle, jako jsou například celkový veřejný přebytek nebo deficit
a požadavky na čisté veřejné zadlužení, by měly být stanoveny pro celý vládní sektor. Centrální vláda
může řídit svůj deficit při přípravě rozpočtu a pak přímo pomocí procedur, které jsou stanoveny pro kon-
trolu plnění rozpočtu. Vzhledem k tomu, že místní orgány mají své vlastní rozpočty, potřebuje obvykle
centrální vláda pro kontrolu každého deficitu, který vyvolají místní orgány, zvláštní nástroj. Podle stupně
decentralizace spočívají tyto nástroje v dotačních mechanizmech, fiskálních cílech stanovených zákonem
a přímé kontrole zadlužování. Účinnějším nástrojem je kontrola zadlužování; zajišťuje, aby čisté zadlu-
žování, a tudíž i deficit pokladních operací, byly v souladu s fiskálními cíli.

Mnoho členských zemí EU přijalo „zlaté pravidlo“, které omezuje zadlužování místních orgánů pou-
ze na zadlužování z titulu investic (např. Německo). Nadto některé členské země EU kromě „zlatého pra-
vidla“ vytvořily i další kontroly zadlužování (např. Velká Británie). Některé země dovolují krátkodobé
zadlužení z důvodu zajištění likvidity, ale obecně stanoví, že tento dluh musí být splacen do konce kaž-
dého fiskálního roku.

V tranzitivních zemích stupeň rozvoje finančních trhů a slabost systému veřejné informovanosti cent-
rální vládě nedovolují, aby se při kontrole dluhových politik místních orgánů spoléhala pouze na discip-

75Právní a institucionální rámec



linující roli trhů. Zlaté pravidlo je pro místní rozpočty obecně žádoucí, avšak k tomu, aby bylo zajištěno
dodržování fiskálních cílů, mohou být potřebné i dodatečné kontroly nebo dodatečná pravidla.

Přímé kontroly vypůjčování si mohou mít různé formy – například roční stropy zadlužení, předběžné
schvalování jednotlivých výpůjček anebo centralizace veškerých dluhových operací místních rozpočtů pro-
střednictvím ministerstva financí nebo centrální banky anebo obou těchto orgánů. Při vytváření procedur
kontroly zadlužování místních orgánů je třeba vzít v úvahu dvě okolnosti. Za prvé, cíl posílení decentrali-
zace a odstraňování byrokratických procedur hovoří pro vytvoření systému, který by – alespoň pro tuzem-
ské výpůjčky – spočíval spíše na obecných pravidlech platících pro místní orgány než na předběžné kon-
trole jednotlivých operací orgánem ústředním. Za druhé, pravidla by měla být vytvořena takovým způsobem,
aby se předešlo vytváření cest pro jejich obcházení, jako je například chybná klasifikace výdajů anebo
vytváření ad hoc fondů pro výpůjčky11. Mohou být například založena na poměru současné a předpoklá-
dané úrovně dluhu ve vztahu k příjmům. Některé země stanoví detailní kritéria, jejichž splnění je podmín-
kou toho, aby si místní orgány směly vypůjčit12. Tato kritéria jsou založena na rozumnosti politik a na admi-
nistrativních procedurách a na povaze projektů, které mohou být prostřednictvím výpůjček financovány.

Ve vztahu k externímu zadlužování je centrální koordinace zahraniční dluhové politiky nutná. V úva-
hu musí být brán jeho vliv na platební bilanci. Vstupy na zahraniční kapitálové trhy a jednání s meziná-
rodními finančními institucemi musejí být koordinovány. Navíc i zahraniční věřitelé, půjčují-li místním
orgánům, vyžadují obvykle explicitní nebo implicitní garanci centrální vlády. Proto by – jako minimální
požadavek – výpůjčky místních orgánů v zahraničí měly být v souladu s podmínkami stanovenými cent-
rální vládou.

D. Právní rámec

1. Složky právního rámce

Právní rámec pro rozpočtový proces týkající se veřejných rozpočtů je vytvářen několika úrovněmi:  ústa-
vou, rozpočtovými pravidly jednotlivých úrovní vlád a s nimi spojenými zákony (např. o účetnictví, o říze-
ní veřejného dluhu, o řízení státní pokladny, o finanční kontrole, o vnějším auditu a o financování místních
orgánů), ročním zákonem o rozpočtu a dodatečnými rozpočty a dále finančními vyhláškami a pokyny.

Ústava v zásadě pojednává o nejobecnějších principech veřejných financí. Zahrnuje například: 
(1) požadavek, aby všechny veřejné prostředky prošly veřejnými rozpočty a nemohly být použity bez svo-
lení zákonodárné moci, (2) finanční vztahy mezi centrální a místní úrovní vlády a (3) rozdělení pravomocí
v rozpočtovém procesu mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Pokud tyto principy nejsou vyjasněny ústa-
vou, měl by je řešit zákon o rozpočtových pravidlech.

Zákon o rozpočtových pravidlech13 poskytuje nezbytný právní základ pro všechny klíčové úlohy a vzta-
hy popsané v této kapitole a dále závazné principy pro řízení rozpočtu a pro jeho audit. V některých zemích
(např. v USA) jsou tyto fiskální postupy namísto jedním zákonem o rozpočtových pravidlech řízeny záko-
ny několika, které se týkají jednotlivých zvláštních oblastí. Velká Británie a několik dalších zemí s práv-
ním systémem založeným na britské tradici common law mají řadu finančních předpisů a účetních směr-
nic, ale nemají zákon o rozpočtových pravidlech. Silně se spoléhají na zavedenou úřední praxi a parlamentní
procedury coby základ rozpočtového procesu. Naproti tomu země, které vycházejí z římského práva, jako
např. Francie, Německo a Itálie, široce kodifikovaly své právní rámce a svá rozpočtová pravidla. Tranzi-
tivní země se na svou předchozí úřední a právní praxi spoléhat nemohou a musejí pro fiskální postupy
zavést závazná pravidla. Měly by proto zvolit druhý z uvedených postupů a vymezit své fiskální postupy
zákonem o rozpočtových pravidlech, který by vyhovoval nejvyšším současným standardům.
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Tranzitivní země mohou zákon o rozpočtových pravidlech s úspěchem použít k řešení některých sla-
bých míst v řízení a kontrole rozpočtu. Například ve vztahu k centrální vládě by tento zákon měl řešit
následující otázky: (1) rozsah zvláštních pravomocí a oprávnění svěřených ministerstvu financí, které čas-
to nebývají dostatečně vymezeny, (2) vymezení úlohy moci zákonodárné a moci výkonné a (3) úpravy
týkající se provádění ročních zákonů o rozpočtu.

Ve vztahu k místním orgánům je vhodné dát přednost takové úpravě otázek místních rozpočtů ohled-
ně rozdělení pravomocí týkajících se daní a výdajů, která by byla stanovena ve zvláštním zákoně. Usta-
novení zákona o rozpočtových pravidlech se mohou soustředit na kontrolu výpůjček a na požadavky týka-
jící se výkaznictví. V některých zemích bývalého Sovětského svazu zahrnuje zákon o rozpočtových
pravidlech podrobná ustanovení týkající se přípravy rozpočtů oblastí a okresů a jejich konsolidace do stát-
ního rozpočtu. V praxi jsou však tyto úrovně vlády spíše dekoncentrované útvary než místní samospráv-
né jednotky.

V závislosti na právních tradicích uvádějí některé země méně podrobností v zákoně o rozpočtových
pravidlech a více v prováděcích předpisech a úředních postupech, v jiných zemích je tomu naopak. Obec-
ně je vhodnější omezit zákon o rozpočtových pravidlech na klíčová dlouhodobě důležitá ustanovení a dal-
ší pravidla definovat v prováděcích předpisech a metodických předpisech, které mohou být při změně okol-
ností snáze upraveny. Základní ustanovení, která musí rozpočtová legislativa obsahovat, jsou rozebrána
níže. Obecně však jejich pokrytí zákonem o rozpočtových pravidlech na straně jedné a prováděcími před-
pisy na straně druhé a míra podrobností zahrnutých do zákona o rozpočtových pravidlech musejí být defi-
novány v souladu s obvyklou národní praxí.

2. Základní ustanovení rozpočtové legislativy14

Schéma 2.1 shrnuje hlavní prvky zákona o rozpočtových pravidlech. Ty mohou být rozděleny do tří
hlavních oblastí: obecné principy, otázky týkající se přípravy rozpočtu a otázky týkající se plnění rozpoč-
tu a auditu. Aby bylo zajištěno obecné pochopení rozpočtových principů, měl by zákon o rozpočtových
pravidlech obsahovat oddíl, v němž by byly definovány použité termíny a pojmy.

a) Základní principy

Zákonem o rozpočtových pravidlech by měly být jasně deklarovány principy jednotnosti a univerza-
lity. Princip jednotnosti vyžaduje, aby příjmy i výdaje byly předkládány v jednom dokumentu, princip
univerzality pak vyžaduje, aby byly v tomto dokumentu předkládány všechny příjmy a výdaje. Oba tyto
principy mají pro strategické využívání zdrojů a fiskální disciplínu zásadní význam.

Zákon o rozpočtových pravidlech by měl rovněž:

• vymezit účty státu, na něž musejí být ukládány všechny veřejné prostředky, a účty, z nichž lze hra-
dit – se souhlasem parlamentu – výdaje. Všechny příjmy státu by měly být poukazovány buď na jedi-
ný účet, anebo na účty pod jednotnou gescí (ministerstvo financí/státní pokladna). Správa některých
účtů nebo podúčtů může být tímto gestorem svěřena výdajovým ministerstvům, ovšem za přísných
podmínek specifikovaných finančními předpisy. Pravidelně musejí být sestavovány konsolidované
finanční výkazy;

• omezit vytváření zvláštních nebo mimorozpočtových fondů pouze na výjimečné případy povolené
zvláštním statutem a stanovit, že výdaje a příjmy těchto fondů jsou zahrnovány do rozpočtu a před-
kládány v souladu se standardní klasifikací společně s příslušnými finančními výkazy.
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b) Rozpočtová klasifikace a definice rozpočtového schodku/přebytku

Zákon o rozpočtových pravidlech by měl stanovit, že klasifikace příjmů, výdajů a financujících trans-
akcí a způsob účetnictví jsou stanoveny předpisy, které jsou v gesci ministra financí (viz také odstavec k).
V zájmu upevnění své role z hlediska makroekonomických politik by měl rozpočet poskytovat jasný obraz
fiskální situace založený na jasných analytických definicích. K tomuto účelu by zákon o rozpočtových
pravidlech měl obsahovat:

• definice hlavních položek příjmů a výdajů, které mají být zahrnuty do odhadů (například daňové pří-
jmy musejí být odděleny od nedaňových příjmů a splácení jistiny dluhu od splácení úroků);

• definice schodku/přebytku. V zemích usilujících o vstup do Evropské unie by měl být deficit defi-
nován nejlépe podle standardů EU (ESA95). Skutečnost, že půjčky poskytnuté vládou jsou při pro-
počtu schodku „pod čarou“, neznamená, že by neměly být rozpočtovány;
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Schéma 2.1 HLAVNÍ PRVKY ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH

Obecné principy
• Principy dobrého rozpočtování – fiskální disciplína, 

alokační efektivnost, nákladová efektivnost
• Pojmy a definice
• Rozsah rozpočtu – komplexnost
• Otázky účetnictví a klasifikace
• Schválené výdaje a platební limity
• Zodpovědnost rozpočtových institucí
• Vztahy k ostatním zákonům z oblasti veřejných financí
• Pravomoci ministerstva financí při regulaci rozpočtového

systému

Příprava rozpočtu
• Rozpočtový kalendář
• Víceletý rámec
• Stanovení výchozích rozpočtových 

stropů na jaře
• Rozpočtový dopis ministra financí
• Integrované postupy pro běžné 

i kapitálové výdaje
• Analýza požadavků na rozpočet
• Příprava návrhu zákona o rozpočtu
• Předložení parlamentu
• Obsah rozpočtových dokumentů
• Pravidla pro dodatečné rozpočty

Plnění rozpočtu a audit
• Funkce státní pokladny/řízení pokladních operací
• Výdajové limity v rámci roku
• Vnitřní kontrola a vnitřní audit
• Sankce a postupy při nedodržování rozpočtu
• Analýza fiskálních dopadů
• Zpráva o plnění rozpočtu ke konci roku
• Procedury vnější kontroly
• Řízení státních dluhů, fiskálních rizik a poten-

ciálních závazků
• Fiskální pravidla pro mimorozpočtové fondy

a místní orgány



• ustanovení přikazující, že limit schodku musí být výslovně uveden v ročním zákoně o státním roz-
počtu (nebo v zákoně o dotacích).

c) Pravomoci ministerstva financí v oblasti řízení rozpočtu

Jak bylo řečeno výše, musí mít ministerstvo financí dostatečné pravomoci a dostatečně kvalifikované
zaměstnance k tomu, aby mohlo vykonávat své funkce. Finanční legislativa by tedy měla stanovit, že
ministr financí odpovídá za:

• dohled nad přípravou ročního rozpočtu, nad všemi bankovními účty státu, nad příjmy a výdaji fon-
dů, nad všemi pohledávkami a závazky na centrální úrovni a že podepisuje veškeré půjčky a výpůjč-
ky státu,

• zabezpečení toho, že výdaje a navrhované financování jsou usměrňovány v rámci limitů stanove-
ných ročním zákonem o rozpočtu,

• přezkoumání všech návrhů na výdaje nebo financování a za formulaci doporučení v daných věcech
před schvalováním v zákonodárných orgánech,

• vázání výdajů (se souhlasem vlády), pokud objem vybraných příjmů nepostačuje ke krytí výdajů,

• vyžadování informací a výkazů týkajících se všech operací s veřejnými prostředky (dokonce i teh-
dy, jsou-li vytvořeny mimo rámec rozpočtu).

d) Výdajové položky rozpočtu

Zákon o rozpočtových pravidlech a další finanční předpisy musejí určit způsob schvalování využití
veřejných prostředků. Měly by obsahovat ustanovení týkající se následujících oblastí:

• stupně volnosti výkonné moci při přesouvání prostředků mezi rozpočtovými tituly nebo pravidla pro
přesuny mezi rozpočtovými položkami. Jak bylo zmíněno výše, hranice mezi sférami odpovědnos-
ti moci výkonné a moci zákonodárné je definována buď zákonem o dotacích odděleným od rozpoč-
tu, anebo pravidly určujícími stupeň volnosti výkonné moci v měnění rozpočtu přesouváním pro-
středků mezi kapitolami, případně oběma způsoby. Zákon o rozpočtových pravidlech může
poskytnout výkonné moci určitý stupeň flexibility pro provádění transferů mezi položkami nebo
kapitolami, ale tato flexibilita by měla být řádně vymezena tak, aby se ve fázi realizace rozpočtu
předešlo změnám cílů jednotlivých politik, které jsou jasně stanoveny schváleným rozpočtem. Úro-
veň flexibility by ve značné míře měla záviset na stupni agregace položek;

• schválené výdaje jsou výdajovými limity na bázi plateb pro účely stanovené v ročním zákoně o roz-
počtu. Mohou však existovat zvláštní ustanovení ke krytí určitých povinných výdajů, jako je obslu-
ha dluhu, nebo pro vlastnické fondy spojené s prodejem zboží a služeb;

• časový limit, ve kterém mohou jednotlivé orgány peníze utratit; ten by měl obecně končit na konci
rozpočtového roku. V zemích s dobrou fiskální disciplínou lze uvažovat o převodu investičních výda-
jů a případně malé části běžných výdajů do následujícího období. To je ku prospěchu efektivní alo-
kace zdrojů. V těchto případech ovšem musí finanční předpis upřesnit pravidla, která k převodu
zmocňují; tento předpis by měl být předkládán k předběžnému schválení ministerstvu financí (viz
kapitola 7);
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• rezervy na nepředvídané výdaje zahrnuté do rozpočtu, které mohou pokrývat naléhavé výdaje, nepřed-
vídané výdaje anebo zvýšení nároků. Měly by být používány při dodržení přísných podmínek a jejich
použití by mělo být v plném rozsahu oznamováno parlamentu. Jejich výše by měla být omezena na
malý podíl celkových výdajů. Měly by být vynakládány (anebo příslušné prostředky převáděny do
jiné položky) v gesci ministerstva financí;

• zvláštní ustanovení pro rozpočtování a kontrolu utajovaných činností státu;

• zvláštní ustanovení pro zajištění pokračování normálních činností státu, pokud nebyl roční zákon
o rozpočtu schválen parlamentem před začátkem rozpočtového roku (stanovena může být např. jed-
na dvanáctina rozpočtovaných výdajů loňského roku na měsíc);

• ustanovení pro řízení závazků směřujících do budoucnosti pomocí „oprávnění k přijetí závazků smě-
řujících do budoucnosti“, pokud jsou taková oprávnění zahrnuta do rozpočtu.

e) Příjmy

Právo státu vybírat příjmy (daně, pokuty, různé poplatky) by mělo být dáno zákonem. V řadě zemí
jsou tato práva stanovena ročním zákonem o rozpočtu. Zákon o rozpočtových pravidlech by měl obsaho-
vat ustanovení, že závazek vůči státu nebude prominut bez výslovného nebo delegovaného svolení minist-
ra financí. Ministr financí by měl o těchto daňových výdajích podávat zprávu parlamentu a tyto výdaje by
měly být podrobeny auditu.

f) Předkládání rozpočtu parlamentu a postup při jeho schvalování

Zákon o rozpočtových pravidlech a další finanční předpisy by měly stanovit:

• lhůtu, ve které musí výkonná moc předložit návrh rozpočtu parlamentu;

• lhůtu, ve které musí parlament rozpočet schválit;

• základní požadavky týkající se formy a obsahu rozpočtu;

• požadavky na stanovení fiskálních cílů (např. procento deficitu a dluhu) pro rozpočtový rok;

• požadavky na předložení střednědobé makroekonomické strategie vlády a cílů její hospodářské poli-
tiky současně s rozpočtem. Tyto dokumenty potvrzují politické závazky vlády, ale nemají závazný
charakter zákona. Vzhledem k obtížnosti navržení realistického a udržitelného cíle bude stanovení
střednědobých limitů deficitu rozpočtu zákonem ve většině zemí obtížné (viz Allan, 1994);

• ustanovení upravující parlamentní rozpravy a pravomoci parlamentu rozpočet měnit;

• ustanovení určující, že rozhodnutí zákonodárného orgánu nebo exekutivní rozhodnutí, která zvyšu-
jí výdaje, nabývají účinnosti pouze tehdy, jsou-li tyto výdaje zahrnuty do schváleného rozpočtu nebo
jeho doprovodných dokumentů;

• ustanovení týkající se předkládání dodatečných rozpočtů. Jak je diskutováno v kapitole 6, měl by
být počet změn v rozpočtu v průběhu fiskálního roku velice omezený. Pokud je za výjimečných okol-
ností vláda nucena provést změnu rozpočtu, měl by být tento revidovaný rozpočet v určené lhůtě
předložen ke schválení parlamentu.
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g) Příprava rozpočtu

Jak bylo řečeno výše, ministerstvo financí by mělo mít pravomoci ke koordinaci přípravy rozpočtu.
Formulace požadavků na rozpočet ze strany výdajových orgánů by měla být založena na seznamech prio-
rit vládních politik a cílů fiskální politiky a na podrobných východiscích a pokynech vydávaných minis-
terstvem financí vždy na jaře coby „rozpočtový dopis“. Zákon o rozpočtových pravidlech by měl zavázat
rezortní ministerstva k tomu, aby směrnice a pokyny, které jsou formulovány ministerstvem financí v tom-
to rozpočtovém dopise, dodržovaly. Ministerstvo financí by mělo mít pravomoci ke stanovení směrnic pro
vyhodnocování investičních programů v rámci celkových rozpočtových priorit. Dotace poskytované ze
státního rozpočtu veřejným podnikům by měly být předmětem zvláštních směrnic. Finanční předpisy by
rovněž měly obsahovat termíny pro předkládání rozpočtu parlamentu (viz odstavec f výše).

h) Realizace rozpočtu

Ve vztahu k plnění rozpočtu by zákon o rozpočtových pravidlech měl obsahovat následující ustano-
vení (z nichž některá dají ministru – nebo ministerstvu – financí zmocnění vydávat podrobnější předpisy
k otázkám, jež se týkají finančního řízení veřejných prostředků):

• ustanovení, že ministerstvo nemůže provést výdaj bez oprávnění vydaného ministrem financí (např.
rozvržení výdajových položek, plánů plnění rozpočtu, platebního oprávnění atd.),

• požadavky na plnění rozpočtu a stanovení výdajových limitů na bázi plateb v rámci roku,

• ustanovení zmocňující ministerstvo financí k vydání předpisů, jež se týkají převodů mezi rozpočto-
vými tituly v rámci téže položky nebo kapitoly, a pravomoci rezortních ministerstev na jedné stra-
ně a ministerstva financí na straně druhé k povolování těchto převodů,

• ustanovení ukládající ministru financí povinnost informovat prostřednictvím vlády parlament
o jakýchkoliv větších změnách, které byly provedeny v rozpočtu, a rovněž povinnost informovat tak-
to parlament, pokud je jasné, že za realizovaných politik a hospodářských podmínek je pravděpo-
dobné, že stanovený deficit bude překročen,

• ustanovení ukládající, aby zprávy o sledování výdajů, příjmů a dluhu státního rozpočtu a místních
rozpočtů byly vydávány měsíčně a připravovány podle směrnic vydaných ministerstvem financí,

• ustanovení, které ministru financí ukládá předkládat parlamentu pololetní zprávu o plnění rozpočtu,

• postupy při vázání výdajů (viz odstavec c) výše),

• ustanovení definující zodpovědnost státní pokladny za finanční realizaci rozpočtu,

• ustanovení definující odpovědnosti vnitřní kontroly, zejména v oblasti zajištění dodržování opráv-
nění, jež se týkají rozpočtu a předpisů o veřejných zakázkách a dále předcházení zneužívání pro-
středků a špatného hospodaření s aktivy,

• ustanovení o vnitřní kontrole.
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i) Vládní výpůjčky a poskytování záruk

V oblasti vládních výpůjček a poskytování záruk by zákon o rozpočtových pravidlech měl obsahovat
následující ustanovení:

• Pouze ministr financí má oprávnění si vypůjčovat a poskytovat záruky. Ostatní ministři nejsou opráv-
něni jednat o výpůjčkách, pokud k tomu nemají od ministra financí mandát.

• Výpůjčky mohou být sjednávány pouze na částky nepřesahující rámec finančních limitů stanove-
ných ročním zákonem o rozpočtu.

• Vláda může prostřednictvím ministra financí poskytovat záruky za dluh soukromých nebo veřejných
společností, a to za určitých podmínek, jako jsou např.: (1) záruky nebo roční strop pro záruky muse-
jí být schváleny parlamentem; (2) všechny záruky jsou předkládány parlamentu a zveřejňovány
v úředním věstníku; (3) možné závazky splatné v daném finančním roce jsou vykazovány jako pří-
loha k ročním odhadům a do odhadů je zahrnována rezervní položka k pokrytí možných ztrát a (4)
ministerstvo financí vede registr všech potenciálních závazků státu.

• Stát neručí za dluh svých autonomních jednotek s výjimkou výpůjček, za něž poskytl záruku, nebo
částek, které je povinen vyplácet ze zákona.

• Přísná pravidla pro kontrolu výpůjček na místní úrovni.

j) Bankovní a finanční aktiva

Ministr financí by měl být odpovědný za zakládání a rušení všech bankovních účtů ústřední vlády
a dále buď přímo za provádění operací na těchto účtech, anebo za dohled nad těmito operacemi.

k) Finanční zprávy a audit finančních operací

Ministr financí by měl připravovat příslušné zprávy a předkládat finanční dokumenty orgánu vnější-
ho auditu, obvykle nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Do zákona o rozpočtových pravidlech by měla být
zahrnuta následující ustanovení:

• Ministerstvo financí je povinno připravit konsolidovaný výkaz o finanční pozici státu a výkazy za
každý z centrálních státních finančních fondů za daný finanční rok. Připravované výkazy by měly
obsahovat minimálně: (1) finanční pozici na začátku a na konci roku, (2) příjmy a výdaje (ve srov-
nání s rozpočtovanými), (3) výpůjčky v daném roce a celkové výpůjčky k danému datu, (4) poten-
ciální závazky podle stavu ke konci roku, (5) mimořádná opatření, ke kterým se v průběhu roku při-
stoupilo, a (6) srovnatelná výsledná čísla za předchozí finanční rok.

• Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý na výkonné moci a zodpovědný za audit veškerých veřejných
prostředků, aktiv, účtů a dalších finančních záznamů.

• Státní pokladna je povinna předkládat dva měsíce po ukončení rozpočtového roku Nejvyššímu kon-
trolnímu úřadu závěrečný účet.

• Nejvyšší kontrolní úřad je povinen vydat v určené době kontrolní zprávu o státních finančních výkazech.
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• Ministr financí musí předložit parlamentu roční finanční zprávu společně s kontrolní zprávou.

• Způsob účetnictví je předepsán předpisy v gesci ministra financí. Nejvyšší kontrolní úřad by v dohodě
s ministerstvem financí měl stanovit oficiální účetní postupy pro přípravu státních finančních výkazů.

• Ministerstvo financí stanoví pro ministerstva a organizace závislé na státním rozpočtu požadavky
týkající se ročních finančních výkazů a operativních hlášení.

l) Odpovědnost a sankce

Do zákona o rozpočtových pravidlech by měl být zahrnut obecný oddíl týkající se odpovědnosti a sank-
cí, jenž by vyžadoval dodržování ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech a ročních zákonů o roz-
počtu. Tento oddíl by měl jasně definovat příslušnou zodpovědnost rezortních ministerstev a ministerstva
financí při zajišťování dodržování zákona.

Předpisy by měly uložit státním úředníkům povinnost hlásit podezření z nezákonného jednání a sta-
novit odstupňovaný soubor administrativních postihů za narušení rozpočtové legislativy. Aby byl systém
sankcí prakticky využitelný, musí odpovídat míře zneužití. V některých tranzitivních zemích pokrývá
systém sankcí pouze „trestné činnosti“, a je tudíž těžko použitelný v případě méně vážných přečinů.

m) Místní úrovně vlády

Podrobná ustanovení týkající se rozpočtového procesu a postupů finančního řízení na jednotlivých
místních úrovních vlády a na druhé straně často složité fiskální vztahy mezi ústřední úrovní a úrovněmi
místními je třeba popsat ve zvláštních právních aktech. Přesto však zákon o rozpočtových pravidlech by
měl obsahovat ustanovení o:

• základních principech finančního řízení, vnitřní a vnější kontroly a o úpravě sdílení příjmů, pokud
existuje,

• omezení výpůjček,

• metodikách a klasifikaci rozpočtového účetnictví tak, aby byly provázané a společné pro všechny
úrovně vlády.

n) Definice jednotek státu

Rozpočtová legislativa by měla definovat rozdíl mezi orgány, které vykonávají funkce na centrální
úrovni vlády (organizace centrální vlády), a těmi, které působí nezávisle (organizace veřejného sektoru).
Měla by definovat různé třídy rozpočtových institucí, organizací a podniků, pravomoci k jejich zřizování
a rušení a pravidla pro finanční řízení a kontrolu subjektů v rámci každé z těchto tříd.

o) Problematika rozpočtu EU

V kandidátských zemích je nezbytné vytvořit právní základnu pro řízení a kontrolu finančních toků
mezi rozpočtem země a rozpočtem EU, pro fungování Národního fondu3* a pro rozdělení pravomocí, jež
vyplývají z Memoranda o porozumění mezi příslušnými zeměmi a Evropskou komisí. Právní rámec by
měl stanovit, že veškeré výdaje z Národního fondu jsou zahrnuty do rozpočtu v souladu se standardní kla-
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sifikací a jsou předmětem stejného zkoumání a kontroly jako jiné výdaje. Ve všech členských zemích EU
jsou rozpočtové toky ve vztahu k EU tímto způsobem plně integrovány do národního rozpočtu.
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1. Převzato z větší části od O’Toole (1997). Výraz „ministerstvo financí“, jak je používán v této kapitole, se rovněž
může vztahovat k pravomocím a kompetencím ministerstva financí v rámci exekutivní části státu a ve vztahu
k parlamentu. Tyto pravomoci jsou vyjádřeny jak ve formálních pravidlech a postupech, tak v neformálních nor-
mách chování a kulturních tradicích, které se mohou mezi jednotlivými zeměmi výrazně lišit. Některé tradice
a právní systémy přiznávají veškeré pravomoci osobně ministru financí; v jiných zemích vykonává určité pravo-
moci a kompetence samo ministerstvo svým jménem.

2. V jednotlivých zemích zahrnuje „centrum vládní moci“ i úřad prezidenta a úřad vlády nebo úřad premiéra.

3. V této knize je pojem „kabinet ministrů“ používán k označení skupiny ministrů, které předsedá premiér a která
se pravidelně schází k projednávání politiky vlády. Synonymy jsou „kabinet“, „rada ministrů“ a „vláda“.

4. Například ve Francii plní tuto úlohu Generální sekretariát vlády, ve Velké Británii Úřad vlády.

5. Ahmad, Kennedy a Klering (1995)

6. Viz diskuzi v Alesinovi a Perottim (1996).

7. třídění Krafchika a Wehnera (1998)

8. Viz von Hagen a Harden (1996), von Hagen (1992), Milesi-Ferretti (1996).

9. Viz např. Shah (1994) a Ter-Minassian (1997).

10. Viz Ter-Minassian (1997).

11. V Číně místní orgány ze zákona nesmějí hospodařit s deficitem nebo si půjčovat od místních poboček Čínské
lidové banky. Místní orgány si však půjčují nepřímo, a to především tak, že zakládají finanční společnosti, které
si půjčují na financování výdajů místních orgánů. Viz Ahmad v Ter-Minassian (1997).

12. Například Korea; viz Chu a Norregaard v Ter-Minassian (1997).

13. V některých zemích (např. ve Francii) mají zákony typu zákona o rozpočtových pravidlech zvláštní ústavní sta-
tus, jinde je jejich status obdobný jako u ostatních zákonů.

14. Viz Allan (1994).

POZNÁMKY ČESKÉ REDAKCE

1.* „Centrum vlády“ může být českém kontextu pojmově ne zcela jasný výraz. V každém státu je konkrétní význam
specifický, protože závisí na uspořádání té které země. Např. v Rakousku to je kancléřství, jinde úřad vlády, ale
vybavený odlišnými funkcemi, než je tomu v ČR; mohou to být i jiné instituce, které jsou vlastně arbitrem minist-
rů. V ČR v současnosti (začátek roku 2002) plní tyto funkci kanceláře místopředsedů vlády s vymezeným okru-
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hem působností a tzv. předsednictvo vlády (premiér a jeho místopředsedové); jedná se však o ad hoc uspořádá-
ní bez institucionální opory (např. v kompetenčním zákoně).

2.* „Horizontálními“ problémy jsou míněny problémy, které protínají horizontálně na té které úrovni vlády různé
rezorty.

3* v ČR: Národní fond výdajových a realizačních subjektů (řízený MF)
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Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii1* v oblasti realizace rozpoč-
tové politiky a řízení veřejných financí mnoho důsledků – důsledků, na něž se vlády (na všech stupních)
příslušných zemí musejí připravit. Tato kapitola pojednává o hlavních důsledcích budoucího vstupu do
EU pro veřejné finance, tak jak tyto problémy vidíme dnes. Je ovšem zřejmé, že vzhledem k časovému
odstupu, který odděluje dnešek od pravděpodobného okamžiku rozšíření EU, mohou některé politiky a pří-
stupy popsané níže doznat řady změn.

A. Rozpočet Evropských společenství

1. Struktura rozpočtu, pravidla a procedury

a) Základní východiska

Vývoj rozpočtového systému Evropské unie je výsledkem dlouhého, komplikovaného a občas bouř-
livého procesu; výsledkem je soubor pravidel a procedur, které se v mnoha ohledech liší od pravidel a pro-
cedur rozpočtových systémů jiných organizací, ať už národních, nebo mezinárodních.

Původ systému můžeme spatřovat v roce 1951 – v roce, kdy šestice zemí, které zahájily proces evrop-
ské integrace, tj. Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko, založila Evropské spole-
čenství uhlí a oceli (ECSC). Až do roku 1970 byl tento systém – který zůstal zachován i po přijetí Řím-
ské smlouvy, jež v roce 1958 vytvořila společný trh – financován příspěvky členských zemí vypočítanými
na základě procentních podílů stanovených smlouvou. Podle něj například financovaly Francie, Němec-
ko a Itálie po 28 % rozpočtu. Fakticky je to způsob, kterým je financována většina mezinárodních orga-
nizací: zakládací smlouvy a dohody těchto organizací stanoví fixní příspěvkové stupnice pro výpočet roč-
ních příspěvků, které musí každá členská země příslušné organizaci platit.

V roce 1970, kdy bylo přijato „rozhodnutí o vlastních zdrojích“, se rozpočtový systém Evropských
společenství radikálně změnil, neboť toto rozhodnutí přidělilo Evropským společenstvím jejich vlastní
zdroje a ukončilo tak jejich závislost na přímých příspěvcích členských států. Kromě přímých odvodů cel
a zemědělských dávek disponoval evropský rozpočet od té doby i částí příjmů z DPH určenou na finan-
cování politik Evropských společenství.

Rozhodnutí o vlastních zdrojích sice na jedné straně představovalo rozhodný krok k rozpočtové auto-
nomii Evropských společenství, na straně druhé však neodvrátilo rozpočtovou krizi, jež trvala od polovi-
ny sedmdesátých let až téměř do konce let osmdesátých. Tato krize byla vyvolána spolupůsobením tří fak-
torů. Za prvé – výdaje rychle rostly v důsledku silného růstu zemědělského sektoru a rozvoje nových
politik Evropských společenství. Zároveň ovšem tradiční vlastní zdroje klesaly a příjem z DPH byl ome-
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zen nízkou úrovní ekonomické aktivity. Navíc některé členské země – zejména Velká Británie – napada-
ly způsob rozdělení rozpočtového břemene mezi členské země. Konečně sama Evropská společenství ješ-
tě musela hledat svoji vlastní vnitřní institucionální rovnováhu, zejména ve vztahu mezi úlohou Parla-
mentu, Rady a Komise v rozpočtovém procesu.

Toto obtížné období v rozpočtových dějinách Evropských společenství bylo ukončeno v roce 1988
přijetím – jako součásti dohody mezi jednotlivými institucemi1 – víceletého finančního rámce a reformou
systému vlastních zdrojů. Tyto změny napomohly k normalizaci rozpočtové pozice Evropských spole-
čenství v následujícím desetiletí a k účinnější kontrole výdajů.

Nový střednědobý finanční rámec (v terminologii Komise „finanční perspektiva“) na léta 2000–2006
byl schválen v roce 1999 a zahrnul mimo jiné i možný rozpočtový dopad budoucího rozšíření. Ten je uve-
den v tabulce 3.1. V systému vlastních zdrojů byly zavedeny některé změny zaměřené zejména na sníže-
ní nevyrovnanosti rozpočtových pozic některých členských států. Byla rovněž zahájena reforma systému
finančního řízení s cílem posílit nákladovou efektivnost a účelnost komunitárních programů a zavést nové
postupy v oblasti finanční kontroly a boje proti podvodům (viz níže).

b) Principy

Základní pravidla evropského rozpočtového systému jsou odvozena od kontinentálních rozpočtových
systémů, a to zejména systému francouzského. Veškeré částky v rozpočtu Evropských společenství jsou
denominovány v eurech (EUR). Vychází se z následujících principů:

• Jednotnost. Některé činnosti a finanční nástroje jsou rozpočtovány, financovány anebo spravovány,
případně obojí, podle zvláštních pravidel, jako například:

- Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF),

- provozní rozpočet Evropského společenství uhlí a oceli (ECSC),

- zvláštní rozpočty autonomních evropských institucí a agentur,

- operace výpůjček a půjček,

- provozní náklady spojené se společnou zahraniční nebo bezpečnostní politikou a se spoluprací
v oblasti justice a vnitra, pokud Rada ve výjimečném případě jednomyslně rozhodne o zvláštních
pravidlech pro financování určitých opatření.

• Jednoletost. V souladu s klasickým principem rozpočtování jsou rozpočty ES – zahrnující jejich pří-
jmy a výdaje – přijímány na období jednoho roku (1. leden – 31. prosinec). Strnulost tohoto pravi-
dla byla ovšem zmírněna řadou zvláštních ustanovení:

V rozpočtu Evropských společenství jsou rozpočtové položky „rozděleny“ do dvou kategorií: za prvé,
jsou schvalovány výdaje na bázi závazků (commitment appropriations), které pokrývají celkové náklady
smluvních vztahů uzavřených v daném finančním roce a vztahujících se k akcím, jejichž realizace bude
trvat déle než daný rok. Za druhé, jsou schvalovány výdaje na bázi plateb (payment appropriations), kte-
ré pokrývají skutečné úhrady výdajů, jež vznikají z realizace závazků uzavřených kdykoliv během dané-
ho roku a předchozích let. V souladu s tím mohou být platby týkající se operace, pro kterou byl v jednom
roce přijat závazek, uskutečňovány po dobu delší, než je tento jeden rok. Tento postup je užitečný z hle-
diska řízení, avšak rozlišování mezi závazkovými položkami a platebními položkami může působit pro-
blémy při kontrole rozpočtu.
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Co se týká možností převádět rozpočtové položky do následujícího roku a dodatkového období, počí-
tá rozpočet Evropských společenství s obdobnými úpravami jako většina národních rozpočtů; jejich smys-
lem je předejít případným administrativním diskontinuitám. Za určitých podmínek může být určitá část
rozpočtových položek převedena do následujícího roku; nadto se finanční rok v praxi neuzavírá 31. pro-
since, ale prodlužuje se o dva až čtyři týdny v závislosti na typu položky.

Konečně – a to je nejdůležitější – skutečnost, že se víceleté plánovací cykly používají už od roku 1988,
vede k vytváření rámce, v němž jsou jak celková úroveň rozpočtu, tak jeho rozdělení na hlavní kategorie
výdajů předurčeny na pětileté období.

• Univerzálnost. Podle tohoto pravidla nesmějí být rozpočtové příjmy přiřazovány k jednotlivým kate-
goriím nebo položkám výdajů. Toto pravidlo platí ovšem pouze pro obecný rozpočet, neboť někte-
ré činnosti a finanční nástroje se vymykají i výše uvedenému pravidlu a mají vyčleněny své vlastní
zdroje. Existuje i řada dalších menších výjimek včetně mechanizmu tzv. „záporných“ výdajů (např.
úhrad za zaplacené splatné garance a splátky).

• Účelovost. Každá položka musí být vyčleněna pro určitou funkci a účel. Teoreticky může rozpočet
obsahovat pouze položky, jež se týkají programů již definovaných příslušným rozhodnutím Evrop-
ských společenství, které jim určilo odpovídající cíle a podmínky. Rozpočtová skladba dává mož-
nost rozdělit položky podle jednotlivých institucí (Parlament, Rada, Komise atd.) a dále v rámci roz-
počtu Komise mezi jednotlivé politiky Evropských společenství. Za určitých podmínek a při použití
speciálního postupu mohou být výdaje mezi jednotlivými položkami převáděny. Rozpočet také obsa-
huje řadu „rezervních“ kapitol pro krytí neočekávaných výdajů.

• Vyrovnanost. Princip rozpočtové vyrovnanosti má od vzniku Evropských společenství zásadní důle-
žitost. Členské státy i navzdory tlakům v opačném směru vždy odmítaly svolit k použití výpůjček.
Systém financování ES je jasným výrazem přijetí uvedeného principu, neboť zahrnuje i vyrovnáva-
cí zdroj (dříve DPH, nyní příjem z HNP neboli tzv. „čtvrtý zdroj“), jehož výše sice není velká, ale
z definice každoročně zajišťuje dostatek prostředků k vyrovnání rozpočtů.

Z principu přísně vyrovnaného rozpočtu neexistuje výjimka. Evropská komise si může vypůjčit pou-
ze za účelem dalšího zapůjčení odpovídající částky. Možnosti výpůjček a půjček, které jsou v současné
době platné, se týkají činností ECSC, jaderné bezpečnosti ve třetích zemích, střednědobé podpory pla-
tební bilance členských států a střednědobé makroekonomické pomoci třetím zemím. Evropská komise
rovněž ručí za část půjček, které poskytuje Evropská investiční banka (EIB) ze svých vlastních zdrojů
mimo teritorium EU. Pokud příjemce půjčky poskytnuté Evropskými společenstvími anebo půjčky, za kte-
rou Evropská společenství převzala záruku, dlužnou částku neuhradí, jsou splátky věřitelům hrazeny ze
společného rozpočtu. V roce 1994 byl založen Záruční fond pro půjčky poskytované třetím zemím. Ten-
to fond, jehož příjmem jsou platby ze společného rozpočtu, funguje jako nárazník chránící společný roz-
počet před dopadem nesplacených půjček. Pokud rezervy tohoto fondu nestačí k pokrytí neuhrazených
částek, je rozdíl hrazen z obecného rozpočtu.

Veškeré částky v rozpočtu Evropských společenství jsou denominovány v eurech.

c) Příjmy

Rozpočet Evropských společenství zahrnuje čtyři hlavní kategorie příjmů, zachycené v tabulce 3.2:

• Cla. Cla ukládaná na dovozy ze třetích zemí na vnějších hranicích Evropských společenství jsou vybí-
rána příslušnými celními orgány jednotlivých členských států. Vybrané částky jsou však po odpočtu
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10 %, která připadnou na úhradu nákladů výběru, placeny přímo do rozpočtu Evropských společen-
ství.

• Zemědělské vyrovnávací dávky. Na určité komodity, u nichž je cena na světovém trhu obecně pod
úrovní evropských cen, ukládají pravidla společné zemědělské politiky v případě dovozu těchto komo-
dit do Evropských společenství dávky. Poplatky jsou vybírány rovněž z výroby cukru.

Tyto první dvě kategorie zdrojů tvoří takzvané „tradiční“ vlastní zdroje a existují od počátku existen-
ce Evropských společenství (jsou přirozeným rysem kterékoliv celní unie). Pravidla určující základny pro
výpočet a sazby těchto dávek a poplatků jsou určovány EU. Tyto příjmové platby jsou hrazeny přímo
dovozci zboží a služeb, a ačkoliv jsou vybírány členskými státy, jsou z právního hlediska vlastnictvím EU
od okamžiku, ve kterém vzniknou.

Tabulka 3.2 PŘÍJMY ROZPOČTU EU V LETECH 1999 a 2000 (v mil. eur)

druh příjmu rozpočet 1999 předběžný návrh rozpočtu 2000

mil. eur podíl v % mil. eur podíl v %
Zemědělské dávky a poplatky z cukru 1 921,0 2,2 2 038,4 2,3
Cla 11 893,9 13,9 11 070,0 12,4
DPH 30 374,2 35,5 32 554,6 36,4
Čtvrtý zdroj 39 260,0 45,9 43 049,8 48,2
Různé a přebytky minulého roku 2 108,6 2,5 674,1 0,8
Celkem 85 557,7 100,0 89 387,0 100,0

Zdroj: Evropská komise

Navzdory svému jménu mají „ostatní vlastní zdroje“ různé charakteristiky :

• Zdroj z DPH se skládá z plateb členských států, které se stanovují jako součin „jednotné sazby“
a vypočítané základny DPH. Vzhledem k národním výjimkám při vymezování základu DPH je pro
potřeby tohoto výpočtu definovaná tzv. harmonizovaná základna DPH. Jednotná sazba se rovná tzv.
„maximální sazbě“ snížené o korekční faktor, který zohledňuje dopad snížení platby, kterou odvádí
Velká Británie. Maximální sazba je 1 % do roku 2001, 0,75 % v letech 2002 a 2003 a 0,50 % počí-
naje rokem 2004. Výše korekčního faktoru pro Velkou Británii je obvykle okolo 0,15 %; z toho pro
uvedená tři období vyplývá jednotná sazba ve výši přibližně 0,85 %, 0,60 % a 0,35 %.

• Zdroj z HNP, který byl vytvořen v roce 1988 jako náhrada za snížení zdroje DPH, je určen k zajiš-
tění toho, aby příjmy a výdaje rozpočtu byly v rovnováze. Z definice se tato čtvrtá kategorie zdro-
jů rovná zbytkovým nákladům, jež nejsou pokryty ostatními třemi zdroji. Jeho výše je tudíž pro-
měnlivá a závisí na rozdílu mezi projektovanými náklady a odhadovanými výnosy nebo jinými
příjmy.

Konečně je třeba dodat, že vlastní zdroje EU podléhají celkovému stropu, který se mění. Od počátku
roku 1999 omezuje strop celkové příspěvky členských států do rozpočtu EU na 1,27 % jejich celkového
HNP. Částka odváděná každým členským státem je obvykle přímo úměrná jeho podílu na celkovém HNP
Evropských společenství. Nicméně v roce 1984 dosáhla Velká Británie – po dlouhých diskuzích se svý-
mi partnery – trvalého snížení svého příspěvku; to po složitých propočtech vede k tomu, že tato země pla-
tí podstatně méně, než by byla částka vyplývající z použití obecných pravidel.
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Při každém rozšíření Evropských společenství využívaly nové členské státy přechodná opatření, která
jejich příspěvky do rozpočtu Evropských společenství omezovala. Důvodem pro tyto úpravy je skutečnost,
že zatímco částka odpovídající plné výši vlastních zdrojů je splatná bezprostředně po vstupu, dosahují výda-
je Evropských společenství ve prospěch jeho nových členů své „normální“ úrovně až po řadě let. To bylo
novým členům při všech rozšířeních kromě posledního po přechodné období kompenzováno tím, že pří-
slušné smlouvy o vstupu umožnily dočasné snížení jejich příspěvků takovým způsobem, že toto snížení
postupně klesalo. Posledním vstupujícím zemím – Rakousku, Finsku a Švédsku – byly však místo snížení
příspěvků poskytnuty postupně se zmenšující paušální platby (vyrovnávací částky) z rozpočtu EU.

d) Výdaje

Rozdělení výdajů rozpočtu EU na hlavní kategorie (neboli „subsekce“) pro rok 2000 ukazuje tabulka
3.3. Dvěma hlavními kategoriemi výdajů Evropských společenství jsou zemědělství a tzv. „strukturální fon-
dy“. Výdaje na zemědělství, ačkoliv po řadu let výrazně klesaly, tvoří stále přibližně 42 % rozpočtu Evrop-
ských společenství. Společná zemědělská politika byla původně úspěšná při podpoře rozvoje zemědělské
produkce, růstu vývozních trhů, efektivního využití zemědělské půdy a soběstačnosti mnoha farmářů. Pod-
pora uměle vysokých cen však vedla k prudkému nárůstu rozpočtových nákladů; ty se po více než 15 letech
pokusů o reformy kombinovaných s tlaky vnějších konkurentů začaly teprve v posledních letech snižovat
a opět vzrostou s dalším rozšířením EU (pokud nebudou pravidla podstatným způsobem změněna).

Tabulka 3.3 ROZPOČET EU NA ROK 2000: ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ DO PODSKUPIN (v mil. eur)

(schválené výdaje na bázi závazků) 

Subsekce Částka %

1. Sekce záruk EAGGF 41 493,0 44,5
2. Strukturální operace, strukturální výdaje a výdaje na kohezi, finanční 

mechanizmus, ostatní zemědělské a regionální operace, doprava a rybolov 32 811,5 35,2
3. Výuka, mládež, kultura, audiovize, informace, sociální rozměr 

a zaměstnanost 841,6 0,9
4. Energetika, Euratom – jaderná bezpečnost a životní prostředí 211,2 0,2
5. Ochrana spotřebitele, vnitřní trh, průmysl a transevropské sítě a oblast 

svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 1 210,7 1,3
6. Výzkum a technologický vývoj 3 630,0 3,9
7. Vnější akce 8 127,8 8,7
8. Společná zahraniční a bezpečnostní politika 47,0 0,1
9. Náhrady, záruky, rezervy 203,0 0,2

10. Administrativní výdaje (všech institucí) 4 703,7 5,0
Celkem 93 280,4 100,0

Zdroj: Evropská komise

Termín „strukturální fondy“ (anebo přísně vzato „strukturální operace“, neboť Kohezní fond není sám
o sobě strukturální fond) se používá pro řadu různých dotací z rozpočtu Evropských společenství určených
pro nejméně rozvinuté oblasti, utlumované průmyslové činnosti a tvorbu pracovních příležitostí. Exis- 
tuje pět kategorií strukturálních operací :

• Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF (jeho rozpočtová položka činila v roce 2000 12 mld. eur)
se používá zejména pro financování investic do infrastruktury.

92 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



• Evropský sociální fond – ESF (6,8 mld. eur) je určen pro přípravu k povolání a rekvalifikace ve výraz-
ně se měnících oblastech.

• Evropský zemědělský orientační a záruční fond (záruční sekce) – EAGGF-Guidance (3,5 mld. eur)
pomáhá financovat investice do zemědělské infrastruktury.

• Finanční poradní nástroj pro rybolov – FIFG poskytuje financování pro investice do rybolovu.

• Kohezní fond (2,6 mld. eur) dotuje investice do dopravní infrastruktury ve čtyřech nejméně rozvi-
nutých zemích EU.

Programy strukturálních fondů a rozdělování jejich finančních prostředků se zaměřují na řadu klíčo-
vých „cílů“:

• cíl 1: nejméně rozvinuté oblasti Evropských společenství (jejichž HDP na osobu je nižší než 75 %
průměru Evropských společenství),

• cíl 2: oblasti se strukturálními problémy spojenými s hospodářským vývojem (např. upadající prů-
myslové oblasti a venkovské oblasti),

• cíl 3: kvalifikace a zaměstnanost.

Existují rovněž programy pro oblasti závislé na rybolovu nacházející se mimo cíl 1 a „Programy ini-
ciativ Evropských společenství“ určené k řešení problémů společných pro celá Evropská společenství nebo
k přeshraničním operacím.

V roce 1999 tvořily náklady na strukturální operace zhruba 40 % výdajů Evropských společenství.
Jde o nejrychleji rostoucí kategorii výdajů.

Další výdaje se používají na celou řadu politik Evropských společenství včetně výzkumu, kultury
a vzdělávání. Rozpočtované výdaje na předvstupní pomoc kandidátským zemím byly v roce 2000 při-
bližně 3,2 mld. EUR neboli 3,4 % z celkového rozpočtu.

Konečně je třeba zmínit administrativní náklady Evropských společenství, které tvoří zhruba 5 % z cel-
kových výdajů a pokrývají zejména personální náklady všech institucí Evropských společenství (přede-
vším Komise, která z nich spotřebuje 52 %).

e) Úloha Parlamentu, Rady a Komise

Základní principy a požadavky týkající se rozpočtového procesu, stejně jako jeho hlavní rysy jsou sta-
noveny smlouvami. Podrobnější pravidla pro realizaci tohoto procesu jsou definována finančními naříze-
ními a rozhodnutím o vlastních zdrojích. Navíc existuje několik dohod mezi institucemi EU, které spolu
sdílejí zodpovědnost za rozpočet (Parlament, Rada a Komise); jejich cílem je zlepšit spolupráci mezi těmi-
to třemi institucemi a řešit možné konflikty.

• Komise. Hlavními činiteli ovlivňujícími rozpočet jsou:

- 20 komisařů,

- Generální ředitelství pro rozpočet (DG Budget), dříve DG XIX, které má 335 pracovníků.
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Zatímco Generální ředitelství pro rozpočet plní v rozpočtovém procesu zásadní roli koordinátora,
každé z výdajových generálních ředitelství (zodpovědných za oblasti, jako je zemědělství, struktu-
rální fondy, výzkum atd.) je zodpovědné za projektování a plánování svých vlastních výdajů.

Formálně jsou rozhodnutí Komise přijímána na schůzích Komise, kde každý z dvaceti komisařů –
tedy členů – má jeden hlas. V praxi ovšem bývají rozhodnutí přijímána konsenzuálně, aniž by bylo
nutné se uchylovat k formálnímu hlasování.

• Rada. Rada, která se skládá ze zástupců členských států na úrovni ministrů, se ve své „rozpočtové“
sestavě schází na každém kroku ročního rozpočtového cyklu. Zpravidla se Rada pro rozpočet sklá-
dá z náměstků ministrů nebo státních tajemníků odpovědných za národní rozpočty. Okolnosti mohou
však vyžadovat, aby se rozpočtovými záležitostmi zabýval ECOFIN (který tvoří ministři financí)
anebo ve výjimečných případech Evropská rada (hlavy států nebo vlád). Například vysoce politic-
ky citlivé záležitosti, jako jsou pravidla pro stanovení rozpočtových příspěvků členských států ane-
bo „finanční perspektiva“, se obvykle řeší na této nejvyšší úrovni.

Rada, které pomáhá její sekretariát, projednává návrhy Komise. Rozhoduje kvalifikovanou většinou
v souladu s obecnými pravidly vážení hlasů stanovenými Smlouvou.

Rada svěřuje přípravu svých rozhodnutí Komise stálých reprezentantů (COREPER, jenž se skládá
z velvyslanců členských států při EU), který zase deleguje hlavní rozhodnutí Rozpočtovému výbo-
ru, složenému z vyšších rozpočtových úředníků každého členského státu. Tyto výbory jednají pod-
le obdobných procedurálních a hlasovacích pravidel jako Rada ministrů.

• Parlament. Vedle Rady představuje Parlament druhou větev sdílení toho, čemu se obvykle říká „roz-
počtová pravomoc“.

Parlament, který má sídlo jak ve Štrasburku, tak v Bruselu, má mezi svými orgány Rozpočtový výbor,
který shromažduje jednotlivými zpravodaji připravované podklady a připravuje z nich stanoviska pro
parlamentní diskuze o rozpočtu. Zatímco Rada rozhoduje o tzv. „povinných“ výdajích, Parlament
řeší „nepovinné“ výdaje (pokud se týká definice těchto termínů a podrobností ohledně diskuze o návr-
hu rozpočtu a jeho přijetí, viz níže bod f).

Dohody mezi těmito institucemi se postupně pokoušely o zavedení postupů a ujednání, která by
mohla zmenšit riziko konfliktu mezi oběma větvemi rozpočtové pravomoci ve věci povinných a nepo-
vinných výdajů. Poslední meziinstitucionální dohoda z 6. května 1999 potvrzuje pro stanovení výše
povinných výdajů princip smírčího jednání a rozšiřuje tuto proceduru, zavedenou v roce 1993, na
všechny rozpočtové výdaje.

f) Rozpočtový cyklus

Rozpočtová procedura je popsána v článku 272 Smlouvy o ES, který stanoví následnost jednotlivých
etap a časové limity, které musejí být respektovány dvěma složkami majícími rozpočtovou pravomoc:
Radou a Parlamentem. Rozpočtový proces tak, jak je definován Smlouvou, probíhá od 1. září do 31. pro-
since roku předcházejícího příslušnému rozpočtovému roku.

V praxi je ovšem tento rozvrh, přijatý již v roce 1977, především založen na pragmatickém přístupu.
Jednotlivé etapy procedury jsou v zásadě následující:

94 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



• Přijetí předběžného návrhu rozpočtu Komisí a jeho předání rozpočtové autoritě nejpozději 15. červ-
na.

Poté, co proběhla vnitřní diskuze o politikách, jejímž účelem je stanovit pro nadcházející rok hlav-
ní politické a rozpočtové priority, připravuje Komise svoje „prohlášení o odhadech“, a to tak, že shr-
ne požadavky na rozpočet ze strany všech výdajových ředitelství a rozhodne mezi vzájemně proti-
chůdnými požadavky. Bere rovněž v potaz závěry třístranného jednání mezi Parlamentem, Radou
a Komisí o rozpočtových prioritách. Navíc Komise obdrží odhady od ostatních institucí a spojí je do
předběžného návrhu rozpočtu, což je celkový odhad příjmů a výdajů pro následující rozpočtový rok.
Tento předběžný návrh Komise obvykle schválí počátkem května a odešle rozpočtové autoritě ve
všech jazycích Evropských společenství nejpozději 15. června.

Předběžný návrh rozpočtu může Komise později měnit pomocí doplňovacího návrhu a zahrnout tak
do rozpočtu nové informace, které při zpracování předběžného návrhu k dispozici nebyly.

Zbývající část rozpočtové procedury se opírá především o rozdíl mezi povinnými výdaji a nepovin-
nými výdaji tak, jak to určuje rozdělení rozpočtové pravomoci mezi Parlament a Radu.

Poněkud mlhavá definice těchto dvou výdajových kategorií obsažená ve Smlouvě byla vyjasněna v roce
1982 společným prohlášením všech tří institucí. Prohlášení říká, že „povinné výdaje jsou takové výda-
je, které jsou instituce s rozpočtovou pravomocí povinny zahrnout do rozpočtu, a tím Evropským spo-
lečenstvím umožnit dostát jejich vnitřním i vnějším závazkům vyplývajícím ze Smlouvy a z právních
aktů přijatých v souladu se Smlouvou“. Všechny ostatní výdaje jsou považovány za nepovinné. Nic-
méně problém klasifikace výdajů je stále čas od času zdrojem konfliktů mezi Parlamentem a Radou.

• Přijetí návrhu rozpočtu Radou.

V Radě proběhne první čtení předběžného návrhu rozpočtu a na jeho základě a po koordinačním jed-
nání s delegací Parlamentu přijímá Rada nejpozději do 31. července návrh rozpočtu; ten odesílá do
Parlamentu v první polovině září. Zatímco probíhá tento proces, je zahájena ad hoc koordinační pro-
cedura týkající se povinných výdajů, které mají být zahrnuty do rozpočtu; jejím vyústěním je kon-
cem června třístranné jednání mezi příslušnými institucemi.

• První čtení v Parlamentu

Aby mohly instituce určit programy, na které se má koordinace soustředit tak, aby bylo dosaženo
dohody o jednotlivých rozpočtových výdajích, proběhne před říjnovým parlamentním prvním čte-
ním další třístranné jednání. Na tomto jednání si instituce rovněž vymění názory na stav realizace
rozpočtu běžného roku s cílem projednat možný dodatečný a pozměňující rozpočet.

První čtení v Parlamentu probíhá na základě návrhu Rady. Pro změny nepovinných výdajů je třeba
dosažení absolutní většiny hlasů všech členů Parlamentu. Navrhované změny povinných výdajů vyža-
dují absolutní většinu odevzdaných hlasů.

Pokud to považuje za potřebné, může Komise oběma větvím rozpočtové moci předložit do konce říj-
na ad hoc doplňovací návrh. Účelem doplňovacího návrhu je aktualizovat čísla, z nichž vycházejí
v předběžném návrhu rozpočtu odhady zemědělských výdajů, anebo opravit na základě nejčerstvěj-
ších informací týkajících se dohod v oblasti rybolovu, které budou platit k 1. lednu příslušného finanč-
ního roku, rozdělení mezi rezervami a běžnými výdaji u položek vyplývajících z mezinárodních
dohod v oblasti rybolovu.
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• Druhé čtení v Radě

Poté, co v obou institucích s rozpočtovou pravomocí prošel rozpočet prvním čtením, pokračuje koor-
dinační proces obou institucí. Cílem je zajistit dohodu o povinných i nepovinných výdajích a pře-
devším projednat ad hoc doplňovací návrh. K tomuto účelu se další třístranné jednání obvykle koná
hned po prvním čtení v Evropském parlamentu. Výsledky tohoto jednání jsou předmětem koordi-
načního jednání, které probíhá den před druhým čtením v Radě; to obvykle začíná třetí týden v listo-
padu. Návrh rozpočtu se mění podle parlamentních změn (nepovinné výdaje) anebo navrhovaných
úprav (povinné výdaje). Obecně lze říct, že rozhodnutí Rady týkající se povinných výdajů a ta, kte-
rá jsou přijata v rámci druhého čtení, určují konečné částky rozpočtu. Pokud není rozpočet násled-
ně Parlamentem odmítnut jako celek, má Rada ohledně této kategorie výdajů poslední slovo. Poz-
měněný návrh rozpočtu se vrací Parlamentu okolo 22. listopadu.

• Druhé čtení v Parlamentu a přijetí rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že Rada má poslední slovo ohledně povinných výdajů, věnuje Parlament většinu své
prosincové schůze zkoumání nepovinných výdajů, u nichž může návrhy Rady přijmout nebo odmítnout.

Pak Parlament přijímá rozpočet většinou svých členů a třemi pětinami odevzdaných hlasů. Předse-
da Parlamentu prohlásí rozpočet za přijatý a rozpočet pak může být realizován. V případě nevyhnu-
telných, výjimečných nebo nepředvídaných okolností může Komise v průběhu roku navrhnout změ-
nu rozpočtu. To se realizuje předložením předběžného návrhu dodatečného rozpočtu nebo pozmě-
ňujícího rozpočtu nebo oběma způsoby. Procedurální pravidla pro dodatečné nebo pozměňující roz-
poč-ty jsou obdobná jako u obecného rozpočtu.

g) Národní instituce a rozpočet Evropských společenství

Při vstupu do Evropské unie musejí členské státy podniknout řadu důležitých kroků k propojení své
národní rozpočtové legislativy s postupy rozpočtového systémemu EU.

Tradiční vlastní zdroje nečiní zvláštní problémy. Jak bylo uvedeno výše, jsou tyto příjmy vybírány
národními orgány, placeny přímo Komisi a nevyžadují žádné zvláštní účetní nebo rozpočtové postupy.

Zatímco pravidla Evropských společenství upravující výpočet zdrojů z DPH a HNP jsou velmi přes-
ná, jsou administrativní postupy užívané členskými státy při převádění těchto příspěvků do rozpočtu Evrop-
ských společenství navzájem velice odlišné. Některé země zacházejí s příspěvky jako s platbami realizo-
vanými mimo rozpočtovou soustavu, zatímco jiné s nimi jednají jako s rozpočtovými výdaji zahrnutými
do svého národního rozpočtu a konečně další členské státy přijaly řešení nacházející se kdesi mezi těmi-
to popsanými variantami.

V některých oblastech výdajů (např. u strukturálních fondů) financuje evropský rozpočet opatření spo-
lečně s národními rozpočty. To nastoluje zásadní otázku: měly by výdaje Evropských společenství nahra-
zovat národní výdaje, nebo by je měly doplňovat? Členské státy nabídly celou řadu pragmatických řeše-
ní v závislosti na jednotlivých oblastech. I když toto řešení ztěžuje možnost dospět k nějakému obecnému
pravidlu, je možné se řídit následujícími principy:

Pokud se týká zemědělských výdajů, bylo dosud obecným pravidlem nahrazení národních výdajů výda-
ji Evropských společenství. Počínaje Římskou smlouvou (1957) byla v zásadě zemědělská politika zále-
žitostí Evropských společenství s přiděleným velice rozsáhlým rozpočtem, který ponechává málo prosto-
ru pro národní výdaje. Komise navíc svým detailním sledováním pravidel hospodářské soutěže usměrňuje
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i oněch několik zbývajících programů národní pomoci farmářům. Vezmeme-li v úvahu dodatečné tlaky,
kterým bude rozpočet EU vystaven po rozšíření, je možné, že některé oblasti zemědělských výdajů budou
v budoucnu „renacionalizovány“.

V případě strukturálních fondů je princip obrácený: rozpočet Evropských společenství se používá
k doplnění národních výdajů tak, aby byl zesílen jejich ekonomický a finanční dopad. Komise se proto
snaží zajistit, aby výdaje z ERDF, ESF a EAGGF-Guidance doplňovaly národní financování a nebyly pro
členské státy záminkou ke snížení jejich úsilí. Skutečnost, že při plánování výdajů z evropských struktu-
rálních fondů se klade daleko větší důraz na doplňkovost jimi poskytovaných zdrojů, komplikuje na národ-
ní úrovni plánování národních výdajů, které mohou zahrnovat vedle výdajů ze státního rozpočtu i výdaje
z nižších úrovní státu a v některých případech i výdaje soukromého sektoru.

Pokud jde o ostatní politiky (jako je výzkum a vzdělávání), je možné za obecné pravidlo považovat doplň-
kovost mezi národními výdaji, které stále výrazně převažují, a evropskými výdaji, které jsou skromnější.
I když problém koordinace různých úrovní výdajů je zde méně rozsáhlý, měly by tyto výdaje být přesto pod-
řízeny odpovídajícímu informačnímu systému a přiměřeným postupům týkajícím se jejich sledování.

Vytvoření úzkých administrativních vazeb mezi těmito dvěma úrovněmi rozpočtu – mezi národními
rozpočty a rozpočtem Evropských společenství – je pro národní rozpočtové orgány životně důležité. Výda-
jová ministerstva obvykle zaujímají takový postoj, že pro členské země je důležité získat evropské pení-
ze, na něž mají nárok, přičemž rozpočet EU chápou jako potenciální zdroj financování svých politik
a v některých případech se pokoušejí získat z rozpočtu EU prostředky, které nebyla schopna získat od
svých vlastních ministerstev financí.

Takové snahy však musejí být v souladu s obecnými zájmy každého členského státu. Zejména zde
musí existovat soulad s obecnou rozpočtovou politikou členského státu, respektování národních politic-
kých priorit (zejména co se týká výběru mezi jednotlivými sektory) a konzistentní postoj státu vůči komu-
nitárnímu financování.

Je proto důležité, aby ministerstvo financí každého členského státu a zvláště jeho odbor státního roz-
počtu dohlíželo na koordinaci národních stanovisek ve věcech týkajících se evropského rozpočtu a detail-
ně zkoumalo rozpočtové požadavky, které předkládají příslušná výdajová ministerstva vůči rozpočtu
Evropských společenství. Každá národní „stálá mise“ v Bruselu by měla mít jednoho nebo více odborní-
ků na rozpočet (často jsou úředníci „zapůjčeni“ ministerstvem financí) a jakákoliv komunikace nebo navr-
hované stanovisko ve věcech týkajících se evropského rozpočtu by měly být předloženy ministerstvu finan-
cí ke schválení. V rámci každého členského státu by tato stanoviska měla být přirozeně koordinována
s ministerstvy, jichž se týkají, a s úřadem vlády.

V tomto ohledu vyžaduje soulad s evropskými rozpočtovými postupy od členských států vysokou úro-
veň znalostí a schopnosti reagovat, neboť členské státy musejí ve všech etapách cyklu analýzy a jednání
o návrhu rozpočtu zaujímat stanovisko ke každé položce rozpočtu a ke všem navrhovaným změnám. Spo-
jení mezi Bruselem a hlavním městem každého státu musí tudíž být velice pružné (a musí disponovat pří-
slušnými technickými prostředky) tak, aby při jednáních rozpočtového výboru a poté Komise stálých
zástupců (COREPER) a konečně v Radě pro rozpočet mohla být národní stanoviska jasně definována a jas-
ně a účinně vyjádřena, a to v reálném čase.

h) Budoucnost systému

Rozpočtový systém EU potřebuje pravděpodobně reformu. Základní prvky byly vytvořeny před čty-
řiceti lety v období rychlého růstu a pro společenství šesti členů nacházejících se na obdobné úrovni hos-
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podářského rozvoje. V současné době mají Evropská společenství 15 členů a v nejbližších deseti letech
se očekává jejich další rozšíření na 25 až 30 členských států, přičemž většina nových členů je na relativ-
ně nízké úrovni rozvoje. Toto rozšíření bude vyžadovat znovu se zamyslet nad politikami Evropských spo-
lečenství v oblastech, jako je zemědělství a strukturální fondy. Navíc může rozpočtový systém vyžadovat
úpravy s ohledem na faktory, jako jsou měnící se úlohy a odpovědnosti tří institucí s právem spolurozho-
dovat o rozpočtu, možná reforma pravidel hlasování v rámci Evropských společenství a potřeba posílit
finanční řízení a postupy proti podvodům. Ačkoliv mnoho prvků současného systému zůstane pravděpo-
dobně zachováno, je třeba upozornit na nutnost aktualizovat informace a rozbory obsažené v této kapito-
le knihy pečlivým a trvalým sledováním vývoje v Evropských společenstvích.

2. Správa a řízení prostředků Evropských společenství

a) Správa

1. Organizace Komise

Správa prostředků Evropských společenství se týká útvarů v rámci Komise a v rámci každého z člen-
ských států.

Z právního hlediska je Komise tím, kdo nese zodpovědnost za realizaci rozpočtu Evropských spole-
čenství. V praxi má však tato formální moc určité meze :

• Komisi při uvolňování prostředků pomáhá velké množství „výborů“. Existuje zhruba 250 technic-
kých výborů, jež pokrývají širokou škálu oblastí a zahrnují představitele členských států a v někte-
rých případech společenských a profesních zájmových skupin. Tyto výbory, které byly vytvořeny při
vzniku různých politik Evropských společenství, mají různou míru pravomocí a politického vlivu.
Teoreticky je jejich úloha pouze poradní, avšak v některých případech mají jejich diskuze význam-
ný vliv na správní rozhodnutí komise. Složité a obtížné diskuze mezi Komisí, Parlamentem a člen-
skými státy byly pro tyto výbory po řadu let každodenní skutečností. Jejich úloha byla do určité míry
vyjasněna v roce 1988 ve smlouvě o tzv. „jednotném postupu“.

• Komise se při řízení finančních toků – a to jak příjmů, tak výdajů – a při činnostech spojených
s finanční kontrolou a auditem výrazně spoléhá na administrativní útvary členských států. Vzhledem
ke svému nedostatku administrativních zkušeností a zdrojů nutných pro účinné řízení finančních pro-
středků deleguje Komise z velké části tento úkol na správní orgány členských států.

Realizace rozpočtu se řídí pravidlem – tradičním v mnoha zemích evropského kontinentu –, že výda-
je Evropských společenství by měly mít čtyři zřetelné fáze :

• Závazek je právní akt, kterým Evropská společenství přijímají finanční povinnost vůči třetí straně,
což může být určitá jednotka ve veřejném sektoru nebo soukromý podnik.

• Ověření dává schvalujícímu úředníkovi možnost prověřit žadatelův nárok na výplatu a ověřit pra-
vost a přesnou výši požadavku. To se odehrává poté, co smluvní strana splnila svůj závazek a vyho-
věla tak pravidlu „poskytnuté služby“.

• Schválení je akt, kterým schvalující úředník dává zúčtovacímu úředníkovi příkaz, aby po ověření
a potvrzení platbu provedl.
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Tyto první tři fáze probíhají pod zodpovědností schvalujícího úředníka.

• Platba je čtvrtá a konečná fáze realizace výdaje. Platby provádí zúčtovací úředník podle dostupnos-
ti zdrojů.

Dva hlavní aktéři tohoto procesu jsou schvalující úředník a zúčtovací úředník.

• Schvalující úředník má pravomoc disponovat jak výdaji, tak příjmy. Je to on, kdo rozhoduje o uvol-
nění výdajů, posuzuje nároky na příjmy a vydává platební příkazy a příkazy k výběru prostředků.
Konkrétně jsou schvalujícími úředníky komisaři, generální ředitel pro rozpočet, ostatní generální
ředitelé a řada vyšších úředníků Komise osobně jmenovaných v každém generálním ředitelství.

• Zúčtovací úředník je zodpovědný za výběr příjmů a provedení plateb. Zúčtovací úředník Komise je
jedním z vyšších úředníků generálního ředitelství pro rozpočet a pracuje se štábem několika asi-
stentů.

2. Řízení příjmů a výdajů

a) Příjmy. V této oblasti je vlastní úloha Komise omezená, neboť pouze prověřuje a sleduje objem pří-
jmů, který jí jsou jednotlivé členské státy povinny odvádět. Jak bylo řečeno výše, jsou vlastní zdroje Evrop-
ské unie vybírány příslušnými orgány státní správy členských států, neboť Komise nemá žádné vlastní
daňové ani celní orgány.

Správa příjmů má tři administrativní stupně :

• Nejprve je stanovena výše příjmů. Výše tradičních vlastních zdrojů je určena na základě částek, jež
jsou národními celními orgány skutečně vybrány. Výše zdrojů z DPH a HNP je stanovena propoč-
tem pomocí metod stanovených evropskými nařízeními. Těmito postupy jsou ve skutečnosti statis-
tické výpočty založené na makroekonomických údajích.

• Jakmile je stanovena výše nároku, je příslušná částka „zanesena do knih“ na účet otevřený Komisí
u každé ze státních pokladen nebo u jiného orgánu určeného členským státem.

• Po zanesení do knih u státní pokladny jsou zdroje Komisi k dispozici pro využití podle potřeby.

Na tento postup řízení vlastních zdrojů dohlíží Poradní výbor pro vlastní zdroje, složený ze zástupců
členským států a zástupce komise, který mu předsedá. Výbor řeší technické problémy týkající se určení
výše vlastních zdrojů a jejich převodu a může plnit pozitivní roli při odvracení možných politických stře-
tů, které by jinak přerostly na vyšší úroveň.

b) Výdaje. Administrativní úprava se liší mezi jednotlivými zeměmi a mezi různými kategoriemi výdajů.

Prostředky pro zemědělství (EAGGF), které stále tvoří téměř polovinu výdajů Evropských společen-
ství, podléhají zvláštní proceduře. Nařízení Evropských společenství požadují na každém členském stá-
tu, aby pro převod prostředků Evropských společenství konečným uživatelům vytvořil jednu nebo více
platebních agentur. Statut platební agentury je přiznáván agenturám nebo zařízením, jež prokazují své
schopnosti v oblasti řízení, účetnictví a finanční kontroly. Požadovaná kritéria jsou formulována v naří-
zení Evropských společenství z roku 1995. Navíc musejí členské státy rovněž určit „ověřovací“ orgán
(veřejný nebo soukromý) pro kontrolu ročních účtů každé z platebních agentur.
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Technicky probíhá komunitární financování tak, že Komise refunduje prostředky, jež nejdříve muse-
jí být členskými státy zálohovány. Noví členové proto musejí být připraveni poskytnout počáteční pro-
vozní kapitál nutný pro nastartování systému. Komise prostředky refunduje teprve po ukončení procedu-
ry známé jako „vyrovnání účtů“. Každý rok po ověření a kontrole reviduje Komise roční účty každé platební
agentury a refunduje pouze částky, jež odpovídají výdajům řádně vynaloženým jejím jménem národními
správními orgány. Zemědělské výdaje, které nejsou v přísném souladu s předpisy Komise, refundovány
nejsou.

Národní správní orgány, a zejména ministerstvo financí musejí proto zajistit, aby platební agentury do
písmena přesně uplatňovaly pravidla Evropských společenství: každá odchylka může mít za následek znač-
nou pokutu. Jako motivaci pro vyšší obezřetnost v této oblasti se některé země rozhodly, že budou tyto
pokuty účtovat rozpočtovým kapitolám těch ministerstev, která jsou v daném případě považována za odpo-
vědná.

Výdaje z programů strukturálních fondů jsou přidělovány na víceletém základě a vyžadují spolufi-
nancování ze státního rozpočtu a místních rozpočtů členských států. Kromě otázek řízení a kontroly pla-
teb to znamená, že členské státy musejí na národní i místní úrovni vytvořit systém stanovování priorit,
přípravy nezbytných plánů a technických analýz projektů. Národní správní orgány by měly být do toho-
to procesu zapojovány už od úvodních fází, tj. od formulace požadavku na pomoc. Zkušenost ukazuje, že
v tomto okamžiku je nezbytná úzká koordinace tak, aby byly vybrány skutečně potřebné projekty a aby
bylo zajištěno, že všechny zúčastněné strany budou schopné poskytnout své finační příspěvky včas.
V některých členských státech je tato koordinace zajišťována jak meziministerskými skupinami, tak zvlášt-
ními správními orgány, které mají postavení ministerstev.

c) Kontrola. Kontrola řízení prostředků Komise – a to jak příjmů, tak výdajů – má tři kategorie účast-
níků a procesů :

• Generální ředitelství pro finanční kontrolu (dříve DG Audit), které vykonává funkci celkové vnitřní
finanční kontroly ve vztahu ke všem rozpočtům, za něž nese Komise zodpovědnost. Kromě toho
vykonává funkci vnitřní kontroly jednotlivých generálních ředitelství zodpovědných za specifické
oblasti rozpočtových výdajů.

Generální ředitelství pro finanční kontrolu je finančním revizorem Komise. Podepisuje všechny návr-
hy, které mu předkládají schvalovací úředníci, a tak vykonává předběžnou kontrolu všech výdajo-
vých a příjmových operací. To mu dává možnost ověřovat, zda příslušné položky jsou k dispozici,
zda operace jsou z právního hlediska platné a zda postupy finančního řízení byly správně provede-
ny. V případě sporu může schvalovací úředník zamítnout rozhodnutí finančního revizora a v tako-
vém případě je okamžitě informován Účetní dvůr. Kromě toho se finanční revizor vyjadřuje k účet-
ním systémům, které Komise používá: hlásí všechny problémy v řízení, které zjistí, a pokud je to
potřebné, může provádět kontroly na místě.

Generální ředitelství pro finanční kontrolu také provádí pravidelné prověrky systémů vnitřní kon-
troly generálních ředitelství Komise.

• Evropský účetní dvůr se sídlem v Lucemburku vykonává ve vztahu k rozpočtům evropských insti-
tucí funkci vnější kontroly. Dvůr nemá jurisdikční pravomoc, a tudíž nemůže v případě špatného
používání prostředků Evropských společenství ukládat sankce ani peněžní pokuty.

Evropský účetní dvůr vykonává následnou kontrolu všech rozpočtových a finančních operací ve vzta-
hu jak k příjmům, tak k výdajům a má široká oprávnění zkoumat dokumenty a provádět kontroly na
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místě. Jeho analýzy a doporučení bývají shrnuty ve výroční zprávě, která je vždy k 15. červenci kaž-
dého roku předkládána všem institucím Evropských společenství a publikována k 15. listopadu spo-
lu s reakcemi členských států a Komise. Každý rok je tento dvůr vyzván k ověření správnosti účtů
Komise předkládaných Parlamentu.

Dvůr vykonává dva hlavní typy funkcí :

• zjišťování, zda byly operace spojené s řízením prováděny správně z hlediska formálních rozpočto-
vých a účetních postupů,

• hodnocení kvality systémů finančního řízení Evropských společenství z hlediska hospodárnosti, účel-
nosti a nákladové efektivnosti.

Dvůr se zpravidla soustřeďuje spíše na analýzu a vyhodnocení rozhodovacích procesů a vnitřních
kontrolních systémů než na samotné operace. Udržuje úzké kontakty s nejvyššími kontrolními úřa-
dy všech členských států.

• Kontrolní útvary a instituce členských zemí jsou přizvávány ke spolupráci v různých kontrolních ope-
racích a postupech ohledně využití prostředků, které členské státy spravují z pověření Komise. Tyto
činnosti pokrývají zhruba 80 % prostředků rozpočtu Evropských společenství.

Zapojení členských států do uvedených kontrol se liší podle konkrétní kategorie výdajů.

Zemědělské výdaje (EAGGF) jsou v členských státech řízeny agenturami certifikovanými Komisí,
která tak zajišťuje a pravidelně kontroluje, že tyto agentury disponují efektivními kontrolními útva-
ry a postupy. Účinnost takových kontrol je jedním z hlavních kritérií, kterými se Komise řídí při
„vyrovnání účtů“, o němž byla řeč výše.

Co se týká strukturálních fondů spolufinancovaných Evropskými společenstvími, členskými státy
a místními orgány, je každý členský stát vázán řadou závazků, které určují povahu kontrolního reži-
mu:

• Musí určit příslušné orgány, které budou kontrolovat oprávněnost žádostí o platby (často jde o minis-
terstva zodpovědná za řízení prostředků nebo programů, kterých se to týká).

• Musí poskytnout Komisi popis systémů řízení a kontroly, které používá.

• Musí zpřístupnit Komisi veškeré kontrolní zprávy a kontrolní dokumenty týkající se řízení fondů.

Ředitelství Komise mohou provádět kontroly na místě nebo o to mohou požádat své národní protějšky.

V rámci Komise byla svěřena zodpovědnost za koordinaci prací v oblasti finanční kontroly Generál-
nímu ředitelství pro finanční kontrolu. V této souvislosti uvedené generální ředitelství podepsalo s řadou
členských států dohody týkající se harmonizace metod, koordinace programů a výměny údajů. Dvakrát
do roka se konají koordinační porady.

Obdobné postupy byly vytvořeny ve vztahu ke kontrole vlastních zdrojů.

V posledních letech vzrostly v Evropských společenstvích a v Komisi obavy pramenící z problémů,
jež se týkají boje s podvody v oblasti zemědělských výdajů a dalších programů Evropských společenství.
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V roce 1987 byl založen UCLAF – Poradní výbor pro koordinaci akcí prevence podvodů. Usiluje se rov-
něž o posílení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti boje proti podvodům. V roce 1999, po
finančních skandálech v Komisi a po demisi samotné Komise, byl UCLAF nahrazen OLAF – Evropským
úřadem pro boj proti podvodům s posílenými pravomocemi a prostředky. Rovněž byl posílen mechaniz-
mus finančního řízení v rámci Komise.

B. Národní rozpočtové politiky v členských státech Evropské unie

Mechanizmy spoluúčasti v rozpočtu Evropských společenství jsou pro veřejné finance té které země
nejbezprostřednějším a nejviditelnějším důsledkem členství v EU. Nabízí se však i širší otázka, a to otáz-
ka dopadů evropské integrace na celé spektrum hospodářských a finančních politik členských států, zejmé-
na vzhledem k Maastrichtské smlouvě a k přijetí jednotné měny.

Počátky tohoto fenoménu spadají do období mnoha let před přijetím rozhodnutí o vytvoření Hospo-
dářské a měnové unie (HMU) s jednotnou měnou; například důležité změny na příjmové stránce rozpoč-
tů členských států vyvolalo založení Společného trhu (1958) a jeho posílení vytvořením Jednotného trhu
(1993).

Zavádění harmonizovaného systému DPH, započaté v sedmdesátých letech a následované v osmde-
sátých letech úsilím o sbližování spotřebních daní, mělo výrazné rozpočtové důsledky. Země, ve kterých
nepřímé daně měly na rozpočtu nadprůměrný podíl, ztratily snížením sazeb příjmy, zatímco země, ve kte-
rých bylo nepřímé zdanění původně mírnější, musely sazby zvednout, čímž došlo ke zvýšení jejich roz-
počtových příjmů. Sbližování daňových struktur a sazeb proběhlo rovněž v oblasti zdaňování úspor a (pře-
devším) zdaňování právnických osob, částečně v důsledku vlivu otevřených kapitálových trhů a přes-
hraniční soutěže v rámci jednotného trhu a mezi EU a světovými trhy.

Tento trend ke konvergenci evropských daňových sazeb a daňových struktur je předmětem zvláštní-
ho zájmu ekonomů a daňových expertů. Zajímá rovněž rozpočtové orgány, a to do té míry, do jaké má
vliv na obecnou úroveň příjmů a na vyrovnanost rozpočtu. Členství v Evropské unii ve skutečnosti sni-
žuje volnost rozhodování členských států ohledně změn sazeb a struktur daní; ty již nemohou být použí-
vány s tou mírou volnosti v rozhodování, jako tomu bylo dříve.

Tyto tendence ke sbližování jsou posíleny ustanoveními týkajícími se jednotné měny. Hospodářská
a měnová unie má rozpočtové dopady, které mají formalizovanější a z hlediska národních politik i nároč-
nější dopad než představují důsledky jednotného trhu. Tyto dopady jsou jak přímé (ustanovení pramení-
cí z Maastrichtské smlouvy), tak nepřímé (důsledky pro způsob řízení národních rozpočtů).

1. Maastrichtská smlouva a Pakt stability a růstu

Tvůrci evropské politiky považovali přijetí jednotné měny za dovršení jednotného trhu – což jasně
ilustrovaly měnové turbulence v letech 1992–93 bezprostředně po podpisu Maastrichtské smlouvy.

Jednotná měna může být zavedena teprve tehdy, až budou makroekonomické podmínky všech zúčast-
něných zemí stabilní. V souladu s tím stanoví Maastrichtská smlouva pět kritérií, z nichž dvě se vztahují
bezprostředně k veřejným financím:

• Veřejný dluh: Úhrnné vládní zadlužení nesmí přesáhnout 60 %.

• Rozpočtové deficity: Rozpočtový deficit nesmí v daném roce překročit 3 % HDP.
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Navíc podle principu „žádné záchranné akce“ nesmí žádný členský stát ani sama EU přebírat závaz-
ky země, která je ve finančních potížích. Uplatňování těchto kritérií bylo později formalizováno v sekun-
dární legislativě.

a) Kritéria: způsoby výpočtu a výklad

Ekonomická zdůvodnění stanovení uvedených kritérií 3 %, resp. 60 % byla široce napadána. Je zřej-
mé, že vývoj těchto signálních ukazatelů je ovlivňován hospodářským vývojem a především pohyby v úro-
kových mírách a trendy hospodářského růstu a inflace. Technicky jsou hlavní problémy následující:

• Ukazatelé 3 % a 60 % se vztahují ke konsolidovaným rozpočtům všech národních a místních orgá-
nů a systémů povinné sociální péče; nejsou zahrnovány veřejné podniky zabývající se podnikatel-
skými činnostmi. Konsolidace vyžaduje odstranění těch operací uvnitř vládního sektoru, které se
týkají závazků a pohledávek a příjmů a výdajů, aby tak nedocházelo k jejich dvojímu započtení. To
znamená, že by měly být identifikovány přinejmenším nejvýznamnější vnitřní operace mezi orgány
a organizacemi vládního sektoru, a to pokud možno již v okamžiku, kdy vzniknou. 

• Údaje za dluh jsou založeny na konceptu hrubého vládního dluhu, který zahrnuje pouze finanční
závazky a nezahrnuje aktiva včetně hotovostí a jejich ekvivalentů. Mimo jiné tak nejsou zohledně-
ny ani finanční pohledávky za podniky, cizími zeměmi nebo mezinárodními institucemi. Logicky by
neměla být brána v úvahu ani hmotná aktiva.

• V úvahu nejsou brány ani čistě finanční transakce: kupříkladu příjmy pocházející z prodeje finanč-
ních aktiv nemají žádný vliv na výši rozpočtového deficitu, i když mohou přispět ke snížení břeme-
ne dluhu. Případy změny formy aktiv, například když příjmy z privatizace jsou předem určeny na
financování veřejných investic, jsou z hlediska zařazení obtížnější, ale obecně řečeno tato operace
zvyšuje výdajovou stranu rozpočtu, aniž by ovlivnila stranu příjmovou.

Z hlediska maastrichtských kritérií si zvýšenou pozornost zasluhují i další netypické operace. Příkla-
dem může být převod penzijního fondu, veřejného podniku, na stát. Půjde o příjem, kdy stát zároveň pře-
bírá budoucí závazek vůči pracovníkům při jejich odchodu do důchodu? Mohou být za rozpočtový pří-
jem považovány neočekávané kapitálové zisky z likvidních aktiv?

Statističtí experti členských států, kteří se setkávají ve Statistickém úřadu Evropských společenství
(EUROSTAT), takové obtížné případy často zkoumají a vyvinuli „precedenční právo“, které se používá
při hodnocení jednotlivých případů. Aby se předešlo jakýmkoliv chybám v této oblasti, přijaly rozpočto-
vé orgány některých členských států zúčastněných v HMU pravidlo, že každá výdajová nebo příjmová
operace, jejíž zařazení v rámci Evropského standardu (ESA95) je nejasné, by měla být nejdříve posouze-
na příslušnými statistickými experty. V nejsložitějších případech mohou národní experti konzultovat
EUROSTAT a vyžádat si jeho názor.

Četné diskuze se rovněž zaměřují na charakter kritérií; ten je považován za příliš mechanický. V pra-
xi ale tato kritéria musejí být interpretována v hospodářskopolitickém kontextu; z tohoto hlediska se dá
do budoucna očekávat, že schopnost země přistoupit k HMU bude posuzována ve vztahu k vývoji jejích
fiskálních výsledků v průběhu více let.

b) Sankce

K tomu, aby vyhověl kritériím pro vstup do HMU, musí členský stát udržovat dlouhodobě zdravou
fiskální pozici. Zatímco hospodářské a politické výhody vyplývající z přistoupení do třetí fáze HMU –
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nezvratné zafixování kurzů k 1. lednu 1999 – byly pro členské státy mohutným stimulem k realizaci restrik-
tivních fiskálních politik, existovala v určitých kruzích obava, že jakmile bude překonán kritický bod vstu-
pu, dojde ke zmírnění tohoto úsilí a nastane návrat k volnější rozpočtové politice, což ohrozí stabilitu spo-
lečné měny. Bylo proto nezbytné najít mechanizmus pro trvalé udržení zdravé rozpočtové politiky; to byla
ústřední myšlenka Paktu stability a růstu (který se zaměřuje více na deficity než na dluh).

Hlavní ustanovení jsou následující :

• V případě, že členský stát má nadměrný deficit a že nesplnil doporučení Rady, musí země uložit na
účtech EU částku odpovídající 0,2 % jejího HDP plus částku odpovídající jedné desetině deficitu
převyšujícího povolená 3 %. Celkově nesmí být uložená částka vyšší než 0,5 % HDP.

• Pokud není situace napravena do dvou let, mění se úložka na nevratnou pokutu, jejíž výtěžek je pře-
rozdělen mezi ostatní členské země EU.

• Použití tohoto mechanizmu, který je v zásadě automatický, zohledňuje i hospodářské souvislosti. V pří-
padě hospodářské recese je přísnost opatření zmírněna následujícím způsobem: Pokud se HDP sníží
o 0,75 %, neuplatňují se už sankce automaticky; místo toho závisejí na rozhodnutí Rady, která posou-
dí okolnosti a určí, zda jsou sankce odůvodněné; pokud recese povede ke snížení HDP o 2 % a více,
budou veškeré finanční sankce obvykle prominuty.

Diskuze o Paktu stability a růstu zdůraznily skutečnost, že kritérium rozpočtového deficitu ve výši 
3 % není průměrnou úrovní, která by měla být dosahována po řadu let, ale horním limitem, který by neměl
být překročen. Z hlediska cyklického charakteru hospodářského vývoje a rozlišení strukturální a cyklic-
ké složky deficitu toto pravidlo v praxi znamená, že v rámci celého hospodářského cyklu by měl být roz-
počet vyrovnaný, anebo dokonce – musí-li země splácet vysoký dluh – lehce přebytkový.

Tento výše popsaný mechanizmus je nyní zapracován do práva Evropských společenství. Důraz je
však kladen spíše na předcházení nadměrným deficitům než na jejich sankcionování; zvýšená pozornost
byla tudíž věnována právě preventivním opatřením.

c) Preventivní procedury

V souladu s tímto záměrem přijala EU monitorovací proceduru určenou k předcházení „úletům“ tak,
aby se pak v praxi nemuselo přistupovat ke shora popsaným finančním sankcím. Proto se v rámci proce-
dury koordinace hospodářských politik členským státům ukládá, aby předkládaly programy stability nebo
konvergenční programy; ty jsou pak každoročně aktualizovány.

Tyto programy obsahují následující informace (viz kapitola 5, pojednávající o vztahu mezi těmito pro-
gramy a vládním střednědobým fiskálním rámcem):

• střednědobé cíle zaměřené na vyrovnané veřejné finance a předpokládaný vývoj dluhu ve vztahu k HDP,

• projekce těchto agregátů na období tří let,

• výchozí makroekonomické předpoklady,

• analýzu citlivosti rozpočtových ukazatelů na změny makroekonomických předpokladů,

• popis opatření v rozpočtové politice a dalších politikách, které jsou nezbytná k dosažení projekto-
vané vyrovnanosti.
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V souladu s nařízeními EU musí Rada předložené programy vyhodnotit. Tato hodnocení Rady jsou
zveřejňována. Příslušná legislativní ustanovení byla poprvé použita v roce 1999.2

d) Procedura fiskálního dohledu pro kandidátské země: programy PEP

Komise navrhla, aby pro kandidátské země byla zavedena nová každoroční tzv. předvstupní fiskální
procedura založená na „předvstupních hospodářských programech“ – PEP. Tato procedura nahradí dosa-
vadní společné hodnocení priorit hospodářské politiky kandidátských zemí a Komise. Jde o sladění způ-
sobu veřejného informování o vývoji veřejných financí, vč. standardů vykazování a kontroly, zejména fis-
kálních pozic, s procedurami EU. Po vstupu do EU tato procedura vyústí do konvergenčních programů
a programů stability, kterými se řídí členské země EU a které jsou popsány výše v odstavcích a) až c).
Komise tedy považuje tuto novou proceduru za mechanizmus, který kandidátským zemím pomůže v jejich
přípravě na členství v HMU a později v přijetí společné měny.

Nová procedura bude neformální a bude zahrnovat řadu kroků. Za prvé, kandidátské země budou
oznamovat Komisi své fiskální deficity a vládní dluh v souladu s metodologií ESA.3 Za druhé, země při-
praví předvstupní hospodářské programy. Za třetí, Komise a EUROSTAT vydají své stanovisko k úrov-
ni (a) notifikace deficitu a dluhu a (b) programu PEP z hlediska kodaňských kritérií, včetně makroeko-
nomické stability a fiskální pozice. Za čtvrté, proběhnou mnohostranná jednání mezi kandidátskými
zeměmi, členskými zeměmi a aparátem Komise zaměřená na výměnu názorů na PEP. Následně předlo-
ží komisař pro ekonomické a finanční záležitosti oficiální vyhodnocení ministrům financí příslušných
zemí. Komise doporučila, aby tato procedura fiskálního dozoru byla zahájena v červenci 2000 a ukon-
čena do března 2002.

Komise navrhla, aby předvstupní hospodářské programy připravované kandidátskými zeměmi obsa-
hovaly následující hlavní části :

• přehled současného hospodářského vývoje;

• vzájemně provázaný a konzistentní makroekonomický rámec, který identifikuje hlavní cíle a úkoly
makroekonomických politik;

• pokud jde o veřejné finance, mají tyto programy obsahovat vládní záměry v oblasti fiskální stabili-
zace a analýzu udržitelnosti fiskální politiky, střednědobý fiskální rámec, záměry v oblasti řízení dlu-
hu, financování deficitu a řízení fiskálních rizik;

• cíle strukturálních reforem zaměřené na soukromý (podnikový) sektor, finanční sektor, trh práce,
administrativní reformy, zemědělství atd.

2. Důsledky pro řízení veřejných financí

Členství v Evropské unii a zvláště účast v procedurách fiskálního dohledu a procedurách rozpočtové
disciplíny spojených se společnou měnou posílí nezbytnost modernizovat řízení veřejných financí na ná-
rodní úrovni. Řada otázek spojených s výše popsanými mechanizmy, ale i problémů popsaných dále vyža-
duje, aby jim rozpočtoví úředníci věnovali zvláštní pozornost. Mělo by však být zdůrazněno, že Evrop-
ská komise ponechává členským státům volnost, aby řídily veřejné finance podle vlastního rozhodnutí; to
je bezesporu oblast, ve které panuje „subsidiarita“ (Larsson a Allen, 1998; SIGMA, 1997 b).
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a) Řízení dluhu

Prvním bezprostředním rozpočtovým důsledkem jednotné měny je změna ve způsobu financování
vládních deficitů, protože zákaz přímého monetárního financování národní centrální bankou je jedním ze
základních pravidel Maastrichtské smlouvy a z toho logicky vyplývá i požadavek nezávislosti národní
centrální banky.

Tento zdánlivě jednoduchý princip má mnoho konkrétních důsledků a nastoluje řadu otázek týkají-
cích se řízení (1) systému státní pokladny a (2) platebních služeb:

aa) Systém státní pokladny

• Za podmínek, o kterých musí být rozhodnuto v době, kdy země přistupuje ke společné měně, muse-
jí být legislativně odstraněny možnosti debetního financování a veškeré možnosti poskytování úvě-
rů vládě národní centrální bankou.

• Možná bude nezbytné vyvinout jiné metody financování tak, aby se pokryly zejména krátkodobé
potřeby.

• Snadná dostupnost financování centrální bankou občas demotivovala státní pokladnu v oblasti vypra-
cování efektivních procedur a nástrojů pro zpracování prognózování potřeby financování. V úzké
spolupráci s útvary zodpovídajícími za výdaje a příjmy je třeba vyvinout složitější a spolehlivější
systémy předpovídání hotovostních toků (cash flow). V tomto ohledu jsou nutné i spolehlivé systé-
my účetnictví.

ab) Platební služby

• Nezávislost centrální banky nebrání státní pokladně v tom, aby nadále používala jejích služeb, včet-
ně zajišťování platebních operací, které – s ohledem na územní rozsah pokladního systému – umož-
ní státní pokladně zajišťovat prostřednictvím jediného účtu vnitřní likviditu.

• Centrální banka je rovněž hospodářskou jednotkou, která spravuje veřejné zdroje a obhospodařuje
aktiva a pasiva. Vlastníkem je stát, a to sám anebo spolu s dalšími veřejnými orgány. Banka ovliv-
ňuje, jak jsou její aktiva a pasiva spravována, a také výsledné zisky nebo ztráty.

b) Komplexní kontrola agregovaných veřejných financí

Stupeň decentralizace veřejných financí v dané zemi závisí na jejích kulturních tradicích a správním
systému. Vedle centrálního státního rozpočtu obvykle existují místní rozpočty, v mnoha případech na řadě
různých úrovní (regiony, obce, okresy atd.). V některých členských státech jsou rozpočty sociálního zabez-
pečení nezávislé. Rozsah kontroly nebo vlivu státu ve vztahu k těmto článkům, stejně jako jejich mož-
nosti vytvářet dluhy se mezi jednotlivými zeměmi velmi liší; tyto otázky nejsou předmětem komunitární
legislativy.

Požadavky Maastrichtské smlouvy však nepřímo nutí vlády k tomu, aby posílily svoji kontrolu nad roz-
počty těchto autonomních subjektů, neboť kritéria 3 % a 60 % se nevztahují pouze ke státnímu rozpočtu
nebo místním rozpočtům, ale k agregátu všech rozpočtů. V důsledku toho vlády členských států nesou
odpovědnost za celkový finanční vývoj všech vládních subjektů, které spadají pod definici maastricht-
ských kritérií, a to bez ohledu na to, jaké jsou mezi nimi právní nebo institucionální vztahy. 
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Tato „vynucená solidarita“ má několik důsledků:

• Ústřední vláda musí nejprve získat možnost detailně sledovat rozpočtovou situaci jiných orgánů stá-
tu a veřejných subjektů. Musí být vyvinut odpovídající statistický a účetní systém včetně rozpočto-
vé skladby, která je harmonizována pro různé typy rozpočtů. Techniky konsolidace musejí být schop-
ny vyloučit dvojí zápočet (vzájemné pohledávky a dluhy).

• Ústřední vláda musí být schopna dohlížet na úroveň deficitu a dluhu autonomních subjektů. V pra-
xi přichází v úvahu několik typů řešení, které mohou být dále kombinovány:

- kontrola z hlediska vzniku nevyrovnanosti příjmů a výdajů – na základě toho může dojít k pře-
hodnocení způsobu, jakým jsou rozděleny náklady a zdroje mezi jednotlivé subjekty;

- omezení možností si vypůjčovat: může dojít buď přímo k zákazu, nebo ke stanovení maximálních
limitů, či vyhrazení dluhového financování pro určité účely;

- záruka finanční pomoci ze strany ústřední vlády: i když toto řešení je technicky možné, fakticky
znamená přesunutí nevyrovnanosti autonomních rozpočtů na státní rozpočet. Není-li používáno spo-
lečně s ostatními typy uplatňování vlivu (viz výše), je to poněkud riskantní.

• V případě, že by se celé státní nebo veřejné finance odchýlily od maastrichtských kritérií, mělo by
být zváženo, jak by měly být rozděleny dopady nápravných opatření přijatých v důsledku rozhod-
nutí Evropských společenství. Jeden možný přístup – přijatý v Německu – spočívá ve zformulová-
ní pravidel o rozdělení pokut stanovených na základě Paktu stability a růstu mezi vlády na centrál-
ní a místní úrovni.

Celkově lze říci, že pravidla upravující vztahy mezi ústřední vládou a decentralizovanými orgány z hle-
diska rozpočtové disciplíny by měla být stejně přísná jako pravidla stanovená Maastrichtskou smlouvou
pro vztahy mezi EU a jednotlivými členskými státy.

c) Vyšší pozornost věnovaná výsledkům rozpočtových politik

Ve většině západních demokracií se hlavní pozornost politiků a veřejnosti v rozpočtových otázkách
soustřeďuje na přípravu a schvalování rozpočtu – což jsou v zásadě akce směřující do budoucnosti. Sku-
tečný výsledek hospodaření rozpočtu za finanční rok, který bývá znám až po uplynutí určité doby, obvyk-
le přitahuje pouze málo pozornosti. Za těchto okolností má práce rozpočtových útvarů tendenci soustře-
ďovat se na přípravu rozpočtu a ponechávat sledování jeho realizace účetním expertům a úředníkům státní
pokladny.

Na rozdíl od toho budou pravidla rozpočtové disciplíny vytvořená HMU nutit rozpočtové útvary k tomu,
aby značnou část své práce soustřeďovaly na realizaci rozpočtu, neboť maastrichtská kritéria se netýkají
pouze prognóz, ale i skutečných výsledků rozpočtu a podílů dluhu.

Tento posun má několik hlavních praktických důsledků :

• Trvalá pozornost musí být věnována kvalitě účetních výkazů. Informace o realizaci rozpočtu jak ve
vztahu k příjmům, tak ve vztahu k výdajům musejí být spolehlivé, a to pro státní rozpočet, stejně
jako pro ostatní veřejné rozpočty. Kromě toho musejí být tyto údaje k dispozici brzy po uzavření
účtů za daný rok, aby země mohla dostát komunitární proceduře dohledu.
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• Starost o výsledek rozpočtu by neměla být omezena na akce po ukončení finančního roku. Cíl dodr-
žení rozpočtu musí být hlavním zájmem v průběhu celého roku. Průběžné zprávy o plnění – ačko-
liv méně rozsáhlé než ke konci roku – musejí podávat dostatečné informace, zejména pak zajistit,
aby příslušné orgány byly v případě vzniku jakýchkoliv rizik zhoršení příjmové nebo výdajové strán-
ky rozpočtu včas varovány.

• V návaznosti na to by měly být k dispozici nástroje pro kontrolu a regulování výdajů, a dokonce
i příjmů v průběhu roku tak, aby předpokládaný deficit byl držen přísně pod kontrolou a aby bylo
možné se vyrovnat s neočekávaným vývojem vyplývajícím ze změn v ekonomických prognózách
anebo z nových politických rozhodnutí.

d) Víceleté rozpočtové projekce

Nutnost nesoustředit se striktně pouze na roční rámec se stala zřejmou brzy po dokončení Maastrichtské
smlouvy, a zvláště pak při přípravě Paktu stability. Větší pozornost věnovaná cyklickému vývoji hospo-
dářství vedla k tomu, že tvůrci politik v jednotlivých zemích začali – spíše než na poslední vývoj a potře-
by – klást větší důraz na trendy rozpočtového hospodaření, a tak i na zajištění určité kontinuity jednotli-
vých politik; všechny tyto faktory mluví pro víceletý přístup k rozpočtování. Jak bylo vysvětleno výše,
byl tento přístup vtělen do procedur dohledu, které jsou jádrem Paktu stability.

Tato procedura dohledu byla poprvé použita ve vztahu k roku 1999, a tak je stále ještě příliš brzy na
závěry, zda zmíněné požadavky byly, nebo nebyly v praxi dodržovány. Řada členských států už má zave-
deny různé formy víceletého plánování – s různou mírou podrobnosti, závaznosti a šíře záběru. Pro ostat-
ní země, věrnější principu jednoletého rozpočtu, budou tato pravidla znamenat určité změny:

• změny nástrojů pro přípravu střednědobých ekonomických prognóz. Jednoduché metody, které se
stále široce využívají, budou muset být zlepšeny. Zejména je třeba zlepšit citlivost prognóz na změ-
ny v proměnných, neboť na tom bude záviset vnější kredibilita vlád v oblasti koordinace hospodář-
ské politiky;

• změny řízení mechanizmů tvorby daňových příjmů (včetně závislosti daňových výnosů na změnách
v příjmech, výdajích a dalších aspektech hospodářských činností);

• sofistikovanější prognózy veřejných výdajů. Vzhledem k tomu, že pravidla Paktu stability nevyža-
dují velkou podrobnost, mohou víceleté projekce pokrývat pouze široké kategorie výdajů s rozliše-
ním mezi mandatorními a diskrečními výdaji, mezi provozními výdaji, investicemi a sociálními tran-
sfery atd.;

• kromě těchto technických aspektů vznikají při víceletém rozpočtování i problémy spíše administra-
tivního, a dokonce politického charakteru: například sdílení kompetencí a informací mezi minister-
stvem financí a výdajovými ministerstvy; právní a politické dopady projekcí; soulad s přípravou roč-
ního rozpočtu atd.

e) Důraz na úsporu prostředků

Maastrichtskému systému dominuje důraz na finanční udržitelnost; zároveň s tím se však, jak je uve-
deno výše, kvůli sbližování daňových sazeb u daní právnických osob (a dalších daní) jako důsledku sou-
těže v rámci jednotného trhu omezují možnosti členských států získat dodatečné příjmy. Proto je důleži-
tým úkolem rozpočtování vytvářet prostor pro rozpočtové úspory. A proto je nezbytné v rámci potřeby
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rozpočtové disciplíny přehodnotit procedury, které byly vypracovány pro prostředí rostoucích rozpočto-
vých příjmů, jež bylo charakteristické pro prvních třicet let Evropských společenství. To znamená, že:

• znalost přirozené dynamiky růstu výdajů spolu se spolehlivými prognózami daňových příjmů umož-
ní již na počátku rozpočtového cyklu lépe zhodnotit manévrovací prostor pro zvyšování i redukci
výdajů;

• rozpočtování zdola nahoru – samo o sobě charakteristické pro období růstu – bude muset být dopl-
něno opačnými postupy shora dolů: jednání mezi orgány odpovědnými za rozpočet a výdajovými
orgány musejí být omezena cílovými trendy nebo stropy;

• pečlivě by se měla upravit návaznost mezi ročním rozpočtováním a pravidelným přehodnocováním
vládních politik. Rozpočtový proces je často využíván k dosažení úspor, což je velice účinný postup.
Má ovšem i své slabiny: je sice rychlý, ale formální, občas může i bránit vzniku kvalifikovanějších
a realističtějších mechanizmů vyhledávání úsporných opatření. Na druhé straně dovolují opakovaná
přehodnocování politik, jež jsou prováděna mimo rámec ročního rozpočtu, důkladnější a občas i kon-
senzuálnější posouzení nutných reforem, i když často nemusejí poskytnout účinné nástroje.

f) Zlepšování nákladové efektivnosti a účelnosti veřejných výdajů

Procedury rozpočtové disciplíny nutné pro zajištění uspokojivého dodržování maastrichtských krité-
rií mohou díky významu dosahování úspor představovat zároveň určité nebezpečí, že v důsledku příliš-
ného soustředění se na finanční výsledky budou zanedbány otázky správné alokace zdrojů a požadavky
na kvalitu řízení. Omezenost veřejných zdrojů však musí vést k úsilí o zlepšení způsobu, kterým jsou tyto
zdroje – včetně prostředků z rozpočtu EU – rozmisťovány a spravovány, a k efektivnějším systémům sbě-
ru a následně využití rozpočtových informací.

Techniky týkající se těchto otázek i otázek zmiňovaných dříve v této kapitole jsou popsány v násle-
dujících kapitolách této knihy.
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1. Jde o dohodu mezi třemi „orgány odpovědnými za rozpočet“ Evropských společenství: Parlamentem, Radou
a Komisí.

2. Viz Komise Evropských společenství (1999).

3. V zájmu pomoci kandidátským zemím při přípravě těchto informací připravilo Generální ředitelství pro ekono-
mické a finanční otázky a EUROSTAT řadu užitečných technických dokumentů. Viz např. „Rámec pro hlášení
vládních deficitů a úrovně dluhu“, připravený Generálním ředitelstvím pro ekonomické a finanční otázky v břez-
nu 2000 a „ESA95 – manuál vládního deficitu a dluhu“, první vydání, vydané statistickým úřadem EUROSTAT
v lednu 2000. Tento druhý dokument ilustruje přístup „precedenčních příkladů“, který EUROSTAT používá pro
řešení obtížných technických otázek vztahujících se k výkladu ESA95.

POZNÁMKA ČESKÉ REDAKCE

1.* Evropská unie = politická formace zastřešující integraci 15 (doposud) zemí ve třech rozdílně integrovaných oblas-
tech, tzv. pilířích EU:

1. Evropská společenství (v množném čísle, zkr. ES) = původní Evropské hospodářské společenství (zkr. EHS)
[dnes nazývané Evropské společenství (v jednotném čísle; zkr. také – bohužel – ES)] + Evropské společenství
uhlí a oceli (tzv. Montánní unie) + Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom),

2. společná zahraniční politika (zahraničí a obrana),

3. společná vnitřní politika (soudnictví a bezpečnost).

Pouze Evropská společenství mají mezinárodněprávní subjektivitu, a tudíž i orgány produkující svébytné právo.
Proto nelze hovořit o „právu EU“, ale pouze o „právu ES“. Například i asociační dohoda ČR je uzavřena s Evrop-
skými společenstvími a všemi členskými státy, neboť Evropská unie je prozatím politickou, a nikoli právní veli-
činou a není k takovým úkonům způsobilá. (Výklad volně podle (Šmejkal, V.: Český podnik na cestě do EU –
integrační minimum pro podnikatele a manažery. Praha, Hospodářská komora ČR, 1999.))

Autoři předkládané odborné příručky však rozlišení na základě tohoto vymezení vždy striktně nedodržují.
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A. KLÍČOVÉ BODY

1. Rozpočtové cíle a cíle řízení veřejných výdajů

Národní rozpočet je hlavním nástrojem prosazení hospodářských a sociálních priorit státu v rámci
omezených zdrojů, které má vláda na veřejné výdaje k dispozici. Systémy řízení veřejných výdajů sle-
dují tři cíle, a to fiskální disciplínu, efektivní alokaci zdrojů a dosahování provozní efektivnosti. Dalším
klíčovým cílem je transparentnost. Úspěšná reforma systémů řízení veřejných výdajů, stejně jako refor-
ma v dalších oblastech veřejné správy vyžadují účinnou komunikaci, spolupráci a koordinaci činností.
Stěžejní význam má reformní odhodlání a schopnost provádět nezbytné změny uvnitř ministerstva finan-
cí, v rámci rozpočtu a na finančních odborech dalších ministerstev, kterých se reformní proces přímo
týká.

2. Co rozpočet zahrnuje

a) Rozpočet a zmocnění udělená parlamentem

Vláda (general government) se skládá z centrální vlády a vlád nižších úrovní (zemské a místní). Veřej-
ný sektor zahrnuje takto definovanou vládu a všechny ekonomické subjekty, které má vláda pod kontro-
lou (např. podniky ve státním vlastnictví). Každá entita vládního a veřejného sektoru by měla mít svůj
rozpočet. V zájmu zabezpečení odpovědného skládání účtů a efektivní kontroly by však finanční výkazy
a komentáře měly vycházet z konsolidovaných finančních operací vlády a vláda by měla mít (v dosaži-
telné míře) pod kontrolou finanční aktivity všech jednotek veřejného sektoru.

Zmocnění k provádění účelově vymezených výdajových operací obvykle uděluje parlament „přiděle-
ním“ rozpočtových prostředků (appropriations) na základě schválení výdajových ukazatelů. Většina zemí
má peněžně koncipované rozpočtové systémy, v nichž jsou schválené příděly horním limitem opravňují-
cím k uskutečňování peněžních plateb. Pokladně definované systémy vyhovují potřebám řízení výdajů,
správy rozpočtu i požadavkům makroekonomické regulace.

Většina výdajových ukazatelů je schvalována na roční bázi. V některých zemích parlament schvaluje
řadu nárokových programů podle zvláštních zákonů (déletrvající nárokové či mandatorní výdaje). Defi-
nování ročních výdajových limitů na nárokové výdaje a dávky má však nespornou výhodu v tom, že nutí
vládu přijmout strukturální opatření zaměřená na splnění schváleného rozpočtu. V reformních státech by
měly být všechny výdaje schvalovány parlamentem; ten by měl schválit jejich horní hranici, a to v době,
kdy se uzákoňuje roční rozpočet. Je obvyklé, že schválené výdaje představují roční peněžní limity. Kro-
mě ročních přídělů by měl rozpočet zahrnovat také zmocnění k víceletým závazkům; ta jsou přínosem pro
monitorování a kontrolu investičních projektů a dalších výdajů rozložených na víceleté období.
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b) Úplnost rozpočtu

Pro účely řízení výdajů a pro efektivní alokaci zdrojů byl měl být rozpočet z hlediska zahrnutých polo-
žek komplexní. Měl by pokrývat všechny vládní příjmy a výdaje, bez ohledu na systém řízení jednotli-
vých programů a bez ohledu na to, jaké právní kroky je nutné pro získání zmocnění k výdajům vykonat.
Obzvláště na výdajové straně by měl rozpočet zahrnovat:

• všechna zmocnění k výdajům,

• návrhy výdajů financovaných prostřednictvím půjček a grantů,

• operace zvláštních mimorozpočtových fondů nebo mimorozpočtových účtů,

• fiskální transfery nižším úrovním vlády, které jsou určeny na všeobecné i zvláštní účely,

• všechny investice, transfery a další operace mezi rozpočtem a podniky ve státním vlastnictvím,

• operace finančních a nefinančních aktiv a pasiv.

Provozní efektivnost vyžaduje, aby se při vytváření pravidel pro řízení rozpočtu vzala v úvahu specifič-
nost některých výdajových programů. To znamená, že v případě (a pouze tehdy), kdy existuje silná vazba
mezi příjmy určitého programu či aktivity (např. u kontroly znečištění vzduchu nebo u stavby silnice) a pro-
spěchem z nich, může být zvážen mechanizmus předurčených výdajových přídělů a uživatelských poplat-
ků jako prostředek ke zlepšení provozního výsledku daného programu. Nicméně speciální uspořádání pro
řízení některého programu by nemělo narušovat kontrolu výdajů a efektivnost při alokaci zdrojů. Ať už je
systém řízení výdajového programu jakýkoli, je žádoucí, aby byla prosazena následující minimální pravidla:

• fondy, speciální účty, výdaje z vnějších zdrojů apod. by měly být podrobovány stejné kontrole jako
další výdaje;

• fondy, zvláštní účty, nezávislé agentury apod. by měly přijmout stejný systém výdajové klasifikace
jako další programy;

• transakce by měly být zaznamenávány systematicky a v rozpočtu uváděny v hrubém vyjádření (a to
i tehdy, když jsou zmocnění k výdajům udělená parlamentem v netto položkách);

Stejné principy by měly být uplatněny na rozpočty vlád nižších úrovní.

c) Nad rámec pokladních výdajů

Všechny politické závazky a rozhodnutí, které mají okamžitý nebo budoucí fiskální dopad nebo gene-
rují fiskální rizika, by měly být zveřejňovány a podrobeny bedlivé kontrole spolu s informacemi týkající-
mi se přímých výdajů. Rozpočtové dokumenty by měly zahrnovat (tam, kde to je proveditelné) doplňují-
cí informace o potenciálních závazcích, vládních výpůjčkách a zárukách, fiskálních rizikách a kvazifiskál-
ních výdajích a daňových výdajích.

Aby bylo možné kontrolovat zadluženost, měl by roční rozpočet pro daný rozpočtový rok schválit:

(1) horní limit vládních výpůjček a veřejného dluhu a (2) horní limit a/nebo seznam zamýšlených
záruk, které chce vláda nově poskytnout.
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3. Odpovědnost a pravomoc ve fiskálním řízením

Nezbytným předpokladem efektivního řízení rozpočtu je jasné rozdělení odpovědností a povinností
uvnitř centrální vlády a mezi různými úrovněmi vlády. K tomu je také nezbytné pečlivě rozvrhnout roz-
dělení kompetencí mezi moc zákonodárnou a výkonnou. To předpokládá řádně stanovený právní rámec.

K tomu, aby ministerstvo financí mohlo být odpovědným strážcem celkové fiskální integrity vlády
a mohlo vykonávat své funkce, musí být vybaveno dostatečnými pravomocemi, přiměřenými právními
a technickými nástroji a dostatkem kvalifikovaných pracovníků. Klíčovým orgánem rozhodovací sféry je
vládní kabinet. Udržení disciplíny v rozpočtovém systému spočívá z velké míry na těsné spolupráci a spo-
jenectví mezi ministerstvem financí a předsedou vlády. Výdajová ministerstva jsou odpovědná za defino-
vání a uskutečňování vládních politik ve svých sektorech za předpokladu, že setrvají v prostoru defino-
vaném vládními politikami a budou respektovat vládou stanovená rozpočtová omezení.

Zákonodárná moc by měla být vybavena přiměřenými prostředky k vyhodnocování vládních politik,
ke kontrole rozpočtu a efektivnosti jeho plnění. Vláda musí parlamentu předkládat rozpočtovou doku-
mentaci v základním minimu, v němž by měla specifikovat cíle své fiskální politiky, makroekonomický
rámec, navrhovaná rozpočtová opatření a hlavní identifikovatelná rizika. Bylo by prospěšné, aby byly
vytvořeny zvláštní parlamentní komise, které by se zabývaly rozborem rozpočtové a fiskální politiky, stu-
diem závěrečného účtu a analyzováním zpráv od externích auditorů.

Pravomoci zákonodárců by však měly být regulovány (například požadavkem kompenzovat případné
zvýšení výdajů ekvivalentním snížením jiných výdajů), aby mohla být zabezpečena fiskální disciplína
a omezen tlak na zvyšování výdajů, který vzniká při parlamentních rozpravách.

Bez ohledu na stupeň rozdělení pravomocí v zemi by měl být rámec, který řídí fiskální vztahy v roz-
počtovém procesu mezi centrální vládou a vládami místními u otázek, jako je systém rozpočtování, pra-
vomoci v oblastech daní a jejich sdílení a přidělování výdajů, průhledný. K zabezpečení fiskální disciplí-
ny musí být vytvořen kontrolní mechanizmus, který bude regulovat výpůjčky místních vlád.

4. Právní rámec a rozpočtová pravidla

Právní rámec pro veřejné rozpočtování má několik úrovní. Patří do něj jmenovitě: ústava, zákon o roz-
počtových pravidlech, další statutární zákony (jako – v závislosti podle země – zákony týkající se účet-
nictví, státní pokladny, řízení veřejného dluhu, místních financí atd.) a finanční pravidla a předpisy. Roz-
počtová pravidla poskytují právní základnu pro všechny klíčové úlohy a vztahy mezi různými aktéry
rozpočtového řízení a zakotvují hlavní principy řízení rozpočtu a auditu.

Součástí právního rámce by měly být, kromě dalšího, následující principy a pravidla:

• princip jednotnosti a univerzálnosti rozpočtu. Princip jednotnosti vyžaduje, aby byly příjmy a výda-
je prezentovány v jednom dokumentu, zatímco princip univerzálnosti vychází z toho, že by v tom-
to dokumentu měly být uvedeny všechny příjmy a výdaje;

• analytické vymezení rozpočtového schodku a přebytku, které především vylučuje výpůjčky a použití
bankovních úvěrů z příjmové strany rozpočtu a stejně tak vylučuje splátky jistiny ze strany výdajové;

• principy regulující rozdělení pravomocí mezi moc výkonnou a zákonodárnou, včetně určení hranic
pravomocí parlamentu při úpravách zákona o ročním rozpočtu a včetně specifických požadavků na
prezentaci rozpočtových dokumentů;
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• pravidla pro prezentaci zákona o ročním rozpočtu zákonodárcům a pro schvalování ročního rozpoč-
tu ve formě zákona (příp. ještě dalšího zákona o výdajích – appropriation act). Postupy pro před-
kládání a schvalování dodatečných výdajových zmocnění během roku, pokud taková potřeba nasta-
ne;

• pravidla pro rozpočtové provizorium, pokud není včas před zahájením běžného fiskálního roku schvá-
len rozpočet (např. každoměsíční uvolňování jedné dvanáctiny výdajů schválených v předchozím
roce);

• harmonogram předkládání finančních zpráv a výkazů o plnění rozpočtu parlamentu během roku
a režim předkládání závěrečného účtu;

• zmocnění ministerstva financí k finančnímu řízení včetně vyjasnění: (1) odpovědnosti za dohled nad
přípravou rozpočtu, (2) odpovědnosti za řízení výdajů, včetně odpovědnosti za překročení stropu
schváleného schodku, (3) přístupu ke všem bankovním účtům vlády a (4) zmocnění k přijímání
výpůjček a vydávání záruk za úvěry;

• pravidla, která omezují vznik mimorozpočtových fondů na zvláštní případy schválené zvláštním sta-
tutem;

• pravidla, která se týkají zmocnění k nakládání s vládními účty, na které jsou vkládány veřejné pro-
středky a z nichž jsou placeny veřejné výdaje pouze za předpokladu schválení parlamentem;

• pravidla pro auditování vládních účtů;

• právní základna pro kontrolu řízení a vnitřní audit;

• pravidla sankcí v případě porušení rozpočtové legislativy a zavedení povinnosti úředníků veřejného
sektoru hlásit případné podezření z kriminálního chování;

• pravidla pro kontrolu výpůjček vlád nižších úrovní, která by znamenala, že si tyto vládní úrovně
mohou vypůjčovat pouze od centrální vlády nebo jen po předchozím souhlasu ministerstva financí.

Právní rámec musí také vytvořit právní základnu pro řízení a kontrolu finančních toků do rozpočtu
EU a z něj a pro fungování Národního fondu, který je zaveden pro řízení technické pomoci poskytované
z předvstupních fondů EU.

5. Příprava na členství v EU

Snaha o přistoupení k Evropské unii a zvláště účast v procedurách fiskálního dohledu a procedurách
rozpočtové disciplíny nacházejí svůj odraz v zesílení potřeby zmíněných zemí posílit a modernizovat říze-
ní veřejných financí.

Komise navrhla, aby kandidátské země v období mezi roky 2000 a 2002 procházely každoročně tzv.
předvstupní fiskální procedurou, která je založena na předvstupních hospodářských programech (PEP).
Ty by měly být každoročně aktualizovány. Postup přípravy a předkládání těchto programů, který nahra-
zuje dříve existující společná hodnocení priorit hospodářské politiky kandidátských zemí a Komise (Joint
Assessments), je považován za mechanizmus pomáhající kandidátským zemím s přípravou jejich členství
v HMU a později s přijetím jednotné měny.
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Při přípravě na přistoupení by měly kandidátské země ve sféře veřejných financí věnovat zvláštní
pozornost následujícím oblastem:

• Vzhledem k tomu, že Maastrichtská smlouva nepovoluje přímé měnové financování centrální bankou
(v rámci nezávislosti centrální banky), musí vláda nést přímou odpovědnost za řízení dluhu a řízení hoto-
vosti státní pokladny. Tyto funkce by za normálních okolností mělo vykonávat ministerstvo financí.

• Podle široké definice veřejných financí použité v Paktu stability a růstu musejí mít členské státy pod
přísnou kontrolou nejen výdajové a výpůjční aktivity centrálních vlád, ale také fondy sociálního
zabezpečení, další mimorozpočtové fondy, výdaje jdoucí mimo rozpočet (off-budget expenditures)
a financování jednotek nižších vládních úrovní. V mnoha zemích to vyžaduje nově vymezit rozsah
a záběr rozpočtů národní a nižší úrovně, aby se zabezpečila jejich komplexnost.

• Členské státy musejí každý rok předkládat Radě konvergenční/stabilizační programy (obdoba před-
vstupních hospodářských programů). Požadované informace vycházejí v souladu s pravidly ES ze
standardů ESA95 platných pro národní účty a statistiky veřejných financí. Od zemí se také požadu-
je, aby vypracovaly své střednědobé hospodářské a fiskální projekce.

• Podobně je pro otevření přístupu k předvstupním fondům žádoucí, aby kandidátské země vytvořily
víceletý rámec předkládání projektů a programů pro financování a aby posílily své informační systé-
my a postupy pro monitorování, kontrolu a hlášení výdajů v souladu s relevantními směrnicemi EU.
Země také musejí rozvinout techniky měření efektivnosti výdajových programů (jejich účelnosti
a hospodárného vynakládání prostředků) a projektů financovaných ze zdrojů EU.

B. SMĚRY REFOREM

Prioritou se musí stát položení základů pro vytvoření zdravého systému rozpočtování a pro formula-
ce dobrých hospodářských politik při respektování specifických požadavků EU, včetně:

• komplexního záběru rozpočtu;

• procedur hodnocení, zveřejňování a revizí. Tyto postupy by neměly zahrnovat jen rozhodování spo-
jená s rozpočtovými výdaji, ale všechna politická rozhodnutí, která mají bezprostřední nebo budou-
cí fiskální dopad, jako jsou podmíněné závazky, půjčky, daňové výdaje a kvazifiskální výdaje;

• prezentace rozpočtu zákonodárné složce včas, aby ho mohla řádně zkontrolovat a dokončit parla-
mentní diskuzi o rozpočtu před začátkem rozpočtového roku. Agregátní příjmy, výdaje a fiskální cíle
by měly být hodnoceny zároveň;

• přiměřeného právního rámce a zvláště zákona o rozpočtových pravidlech, který zastřešuje rozpoč-
tovou proceduru a jasně definuje odpovědnosti za fiskální řízení, jak to zde bylo rozebráno výše;

Tyto činnosti by měly být vykonány společně s prioritními činnostmi a měly by směřovat ke zlepše-
ní přípravy rozpočtu a jeho plnění, stejně jako ke zlepšení účetních postupů (viz část II a IV). Jsou před-
pokladem pro další zlepšování rozpočtového systému.

Navíc by k základním činnostem vztahujícím se k přípravě ročního rozpočtu měly být rozvinuty meto-
dy, které by umožnily lepší hodnocení vládních střednědobých a podmíněných závazků, výpůjček a záruk
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a kvazifiskálních transakcí a fiskálních rizik. To se týká možného zlepšení účetních standardů, řízení více-
letých závazků a postupů pro předvídání dopadu vládních politik během středního období.

Jakmile bude vymezeno rozdělení odpovědností v rozpočtovém procesu a jakmile bude jasně stano-
vena úloha ministerstva financí, je možné začít s dalším zdokonalováním zaměřeným na zvýšení odpo-
vědností výdajových ministerstev a na rozvíjení kapacit zákonodárců pro kontrolu rozpočtu. Pro některé
výdajové programy v určitých oblastech může být zvažováno flexibilní řídicí uspořádání (např. delego-
vání managementu určitým agenturám, které poskytují veřejné služby). Tyto systémy by však neměly zna-
menat menší komplexnost rozpočtu nebo narušovat legislativní odpovědnost a agregátní kontrolu výdajů.

Otázky vztahující se k rozdělení odpovědnosti za řízení výdajů mezi různé úrovně vlády by měly být
řešeny transparentním způsobem bezprostředně poté, co budou vytvořeny základní principy pro fiskální
vztahy uvnitř celé vlády.
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ČÁST II

ALOKACE ZDROJŮ



118 Rozpočtová kuchařka



Tato kapitola se zabývá základními požadavky na klasifikaci výdajů a jejich prezentaci v rozpočtu;
jde o stěžejní nástroje formulace rozpočtu a výdajové politiky. Kromě těchto základních požadavků jsou
předmětem kapitoly různé „programové“ přístupy k rozpočtování a to, do jaké míry reformy známé jako
New Public Management, jež proběhly v nedávné době v některých zemích OECD a jež zpochybňují obec-
ný organizační model řízení vládního sektoru, zapadají do kontextu reforem v tranzitivních reformních
zemích.

A. Klasifikace výdajů

1. Význam systému klasifikace

Klasifikace výdajů je důležitá pro formulaci výdajové politiky a pro hodnocení alokace zdrojů mezi
sektory; dále pro zajištění shody s legislativními pravomocemi a pro hodnocení výdajových politik a ana-
lýzu jejich výsledků, jakož i pro každodenní řízení rozpočtu. Systém klasifikace výdajů vytváří určitý nor-
mativní rámec, a to jak pro rozhodování v oblasti výdajové politiky, tak pro odpovědné skládání účtů par-
lamentu a veřejnosti.

Organizaci systému klasifikace výdajů často určují přístupy k rozpočtování. Rozpočtování založené
na kontrole plnění schváleného rozpočtu se proto soustřeďuje na využití zdrojů, a tím na klasifikaci vstu-
pů a organizačních jednotek. Příprava výdajových politik a úsilí o efektivní alokaci prostředků zase vychá-
zejí z klasifikace výdajů podle funkcí a programů. V případě, že se pozornost soustřeďuje na provozní
výsledky, je vhodná klasifikace výdajových programů podle činnosti či výstupu. Agregátní fiskální říze-
ní vyžaduje ekonomickou klasifikaci, která vychází z jasné koncepce (např. oddělení výpůjček od příj-
mů), jako je tomu ve standardní klasifikaci vládní finanční statistiky (Government Finance Statistics –
GFS), která byla zavedena Mezinárodním měnovým fondem.1

Může se také ukázat, že výdaje je třeba klasifikovat pro různé účely různě; například v materiálech
týkajících se přípravy rozpočtu bude třeba výdaje klasifikovat tak, aby odpovídaly potřebám jejich uživa-
telů (osobám rozhodujícím o výdajové politice, široké veřejnosti, rozpočtovým manažerům); jinak tomu
bude při řízení rozpočtu a rozpočtového účetnictví a jinak při předkládání rozpočtu parlamentu. Výdaje
by rovněž měly být uváděny v členění podle mezinárodních klasifikačních standardů definovaných v GFS.
Je však nutné poznamenat, že z hlediska zaměření klasifikace může standard GFS sloužit pouze pro úče-
ly zpracování souhrnných rozpočtových zpráv; nebyl zamýšlen jako rozpočtová či účetní klasifikace. GFS
se navíc soustřeďuje pouze na ekonomické a organizační aspekty rozpočtu, zatímco rozpočtová klasifika-
ce musí být nástrojem formulace politiky, rozpočtového řízení a účetnictví.2

Vzhledem k různým potřebám formulace výdajové politiky, vypracovávání zpráv a řízení rozpočtu se
veřejné výdaje obecně klasifikují podle následujících hledisek, a to podle:
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• funkce – pro analýzu vývoje minulosti a analýzu výdajové politiky,

• organizace – pro stanovení odpovědnosti a řízení rozpočtu,

• fondů – pro správu rozpočtu,

• ekonomických kategorií – pro účely makroekonomických statistik a agregátního fiskálního řízení,

• rozpočtových položek – pro kontrolu shody a vnitřní řízení,

• programů – pro formulaci politiky a stanovení odpovědnosti za výsledky.

2. Klasifikace funkcí vlády zavedená Organizací spojených národů (Classification of the Functions of
Government – COFOG)

„Funkční“ klasifikace organizuje vládní činnosti podle jejich účelu (např. vzdělání, sociální zabezpe-
čení, bydlení aj.). Tato klasifikace je nezávislá na organizační struktuře vlády. Klasifikace podle funkcí je
důležitá pro analýzy alokace zdrojů mezi jednotlivé sektory. Stálá funkční klasifikace je žádoucí rovněž
pro zpracování historických přehledů a pro analýzu vládních výdajů a srovnávání údajů za různá fiskální
období.

Klasifikace funkcí vlády (COFOG) zavedená Organizací spojených národů je prezentována v manuálu
GFS. Hlavním cílem COFOG je poskytnout standardní klasifikaci pro účely mezinárodního srovnání.
COFOG je rovněž používána pro přípravu národních účtů podle metodologie Systému národních účtů (Sys-
tem of National Accounts – SNA) zavedeného v roce 1993; ten identifikuje vládní výdaje sloužící domác-
nostem. Aby bylo možné stanovit skutečnou konečnou spotřebu domácností, jsou o tyto výdaje snižovány
výdaje na konečnou spotřebu vlády a tyto výdaje jsou zahrnuty do skutečné konečné spotřeby domácností.

COFOG lze aplikovat na vládní výdaje, stejně jako na vládní spotřebu fixního kapitálu3 a na finanč-
ní transakce prováděné za účelem realizace výdajových politik vlády (např. na půjčky poskytnuté veřej-
ně prospěšným podnikům). V roce 1999 byla metodologie COFOG zrevidována tak, aby bylo možné při-
hlédnout k takovým oblastem, jako je environmentální účetnictví, a k metodologii SNA93 a ESA95. Co
se týče podrobnosti sledování, rozlišuje COFOG tři úrovně: divize (1 až 10), skupiny a třídy. Výčet těch-
to divizí a skupin obsahuje box 4.1 (podle Klasifikace výdajů podle účelu zavedené Organizací spojených
národů (2000)).

Pro země, které dosud vlastní funkční klasifikaci nevypracovaly, znamená přijetí COFOG místo vlast-
ní specifické národní klasifikace určité výhody. Tento přístup je již zavedený a dobře zdokumentovaný
v příručce GFS a usnadňuje mezinárodní srovnání. Země se však mohou rozhodnout a modifikovat systém
COFOG takovým způsobem, aby vyhovoval skutečné struktuře jejich programů a aby řešil specifickou
problematiku jejich výdajových politik. GFS to umožňuje.4 V každém případě by mezi COFOG a funkč-
ní (a programovou) klasifikací používanou v té které zemi anebo mezi organizační klasifikací dané země
a COFOG měl existovat převodní můstek, resp. jakási převodní tabulka, která by umožňovala přípravu
zpráv, jež mohou být požadovány podle COFOG.

Měly by být zpracovávány a zveřejňovány zprávy zahrnující výdaje podle funkcí. Nemusejí být pří-
liš podrobné, měly by v nich však být uvedeny alespoň vládní výdaje rozčleněné do deseti oborů dopo-
ručených COFOG a skupiny, které jsou nejdůležitější co do cílů vládních výdajových politik (např. roz-
lišení různých divizí skupiny „vzdělání“).
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Box 4.1 COFOG: ČLENĚNÍ PODLE OBORŮ A SKUPIN

01. SLUŽBY VEŘEJNÉHO SEKTORU
01.1 Výkonné a legislativní orgány, finanční a fis-

kální problematika, vnější problematika
01.2 Zahraničně ekonomická pomoc
01.3 Všeobecné služby
01.4 Základní výzkum
01.5 Výzkum a vývoj služeb veřejného sektoru
01.6 Další služby veřejného sektoru
01.7 Transakce týkající se veřejného dluhu 
01.8 Transfery obecného charakteru mezi různými

úrovněmi vlády

02. OBRANA
02.1 Vojenská obrana
02.2 Civilní obrana
02.3 Zahraniční vojenská pomoc
02.4 Výzkum a vývoj sféry obrany
02.5 Další

03. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
03.1 Policejní služby
03.2 Služby hasičů
03.3 Soudy
03.4 Vězeňská a nápravná zařízení
03.5 Výzkum a vývoj sféry veřejného pořádku

a bezpečnosti 
03.6 Další

04. EKONOMIKA
04.1 Všeobecné záležitosti ekonomiky, obchodu

a pracovních sil
04.2 Zemědělství, lesnictví, rybolov a lov
04.3 Paliva a energie
04.4 Těžba, zpracovatelský průmysl, stavebnictví
04.5 Doprava
04.6 Spoje
04.7 Další průmyslová odvětví
04.8 Výzkum a vývoj sféry ekonomiky
04.9 Další

05. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
05.1 Odpadové hospodářství
05.2 Hospodářství odpadních vod
05.3 Snižování znečištění
05.4 Ochrana biologické rozmanitosti a krajiny
05.5 Výzkum a vývoj sféry životního prostředí
05.6 Další

Zdroj: Organizace spojených národů (2000).

06. BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
06.1 Rozvoj bydlení
06.2 Rozvoj komunální sféry
06.3 Dodávky vody
06.4 Pouliční osvětlení
06.5 Výzkum a vývoj sféry bydlení a komunálních

zařízení
06.6 Další

07. ZDRAVOTNICTVÍ
07.1 Zdravotnické produkty, přístroje a zařízení
07.2 Ambulantní služby
07.3 Nemocniční služby
07.4 Služby veřejného zdravotnictví
07.5 Výzkum a vývoj zdravotnictví
07.6 Další

08. REKREACE, KULTURA 
A NÁBOŽENSTVÍ

08.1 Služby v oblasti rekreace a sportu 
08.2 Služby v oblasti kultury
08.3 Služby rozhlasového a televizního vysílání

a média
08.4 Náboženské a další služby pro komunity
08.5 Výzkum a vývoj sféry rekreace, kultury

a náboženství
08.6 Další

09. VZDĚLÁNÍ
09.1 Předškolní a základní vzdělání
09.2 Středoškolské vzdělání
09.3 Vyšší střední a jiné než vysokoškolské 

vzdělání
09.4 Vysokoškolské vzdělání 
09.5 Vzdělání nedefinovatelné podle úrovně
09.6 Pomocné služby pro vzdělávání
09.7 Výzkum a vývoj sféry vzdělání
09.8 Další

10. SOCIÁLNÍ OCHRANA
10.1 Nemoc a invalidita 
10.2 Stáří
10.3 Pozůstalí
10.4 Rodina a děti
10.5 Nezaměstnanost
10.6 Bydlení
10.7 Vyřazení ze společnosti 
10.8 Výzkum a vývoj sféry sociální ochrany
10.9 Další



3. Ekonomická klasifikace podle GFS

Ekonomická klasifikace výdajů je potřebná pro analýzy rozpočtu a pro definování makroekonomické
pozice fiskální politiky. Důležitými ukazateli dopadů fiskální politiky jsou například podíl mezd na vlád-
ních výdajích a velikost transferů do státních podniků. Pro účely fiskálních a ekonomických analýz je
důležité rozlišovat a) úrokové platby jako výdajové transakce od splátek výpůjček jako transakcí finanč-
ních a b) běžné výdaje5 od výdajů kapitálových. Minimálním požadavkem kladeným na ekonomickou kla-
sifikaci je to, aby byla konzistentní s ekonomickou klasifikací vládních výdajů podle GFS.

Verze GFS z roku 1986 vycházela ze zachycování výdajových operací na bázi plateb, zatímco stan-
dardy národních účtů (SNA93 a ESA95) jsou založeny na zachycování operací na bázi akruální.1* Revi-
ze GFS z roku 2000 je založena na akruální bázi, a to z důvodu vytvoření větší statistické srovnatelnosti
mezi fiskálními zprávami a národními účty. S výjimkou spotřeby fixního kapitálu se však odvětvové polož-
ky v ekonomické klasifikaci vládních operací – jak jsou uvedeny v GFS 2000 – vztahují stejně na opera-
ce na bázi plateb jako na operace na bázi akruální (viz tabulka 4.1).

V řadě případů zahrnují standardní tabulky podle GFS čisté položky. Ty mohou vyhovovat pro účely
makroekonomické analýzy, ne však pro formulaci a řízení rozpočtu. Ve vládních účtech musejí být zazna-
menány hrubé obraty. Z hlediska formulace výdajové politiky by tedy akvizice finančních aktiv pro úče-
ly nové výdajové politiky (např. půjčka státnímu podniku) měla být oddělena od očekávaných splátek půj-
ček, které byly poskytnuty v rámci dřívějších rozpočtových rozhodnutí.

Dvourozměrná klasifikace výdajů jak podle ekonomického hlediska, tak podle funkcí je pro analýzu
rozpočtu velice užitečným nástrojem. Takto získaná analytická data ukazují, jakými ekonomickými nástro-
ji vláda vykonává své funkce. Příklad takové křížové klasifikace výdajů a nákladů ukazuje tabulka 4.1.
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Tabulka 4.1 FUNKČNÍ A EKONOMICKÁ KLASIFIKACE NÁKLADŮ A VÝDAJŮ

Služby veřejného sektoru
Obrana
Veřejný pořádek a bezpečnost
Ekonomika
Ochrana životního prostředí
Bydlení a komunální zařízení
Zdravotnictví
Volný čas, kultura, náboženství
Vzdělání
Sociální ochrana
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4. Rozpočtové položky (ukazatele) 

Pro účely řízení rozpočtu jsou tradiční rozpočty postaveny na klasifikaci podle položek rozpočtu. Pod-
le tohoto hlediska se seskupují výdaje stejným způsobem, jako je způsob používaný pro kontrolu a moni-
torování rozpočtu; tj. mzdové a ostatní osobní výdaje, cestovné, výdaje na tisk, pronájem majetku atd.
V případě nákupů zboží a služeb slouží toto hledisko i jako klasifikace podle druhů vstupů.

Hledisko rozpočtovaných položek by mělo být v podstatě shodné s klasifikací podle ekonomických
druhů; v řadě zemí však potřebuje tato klasifikace revizi či přepracování, aby byla v souladu s ekono-
mickou klasifikací GFS. Toho lze u rozpočtování výdajů na zboží a služby často dosáhnout přepracová-
ním položkové klasifikace takovým způsobem, že se ze skupin položek vytvoří subkategorie podle eko-
nomických kategorií GFS. U transferů a dalších položek může být žádoucí poskytovat jemnější rozdělení
do homogenních subkategorií podle GFS. Kapitálové výdaje by měly být definovány přesně podle stan-
dardů SNA93 a ESA95.

Toto hledisko je (anebo bylo) často spojováno s takovým přístupem k formulaci rozpočtu, který se
soustřeďoval zejména na vstupy a rigidní pravidla plánování výdajů při přípravě rozpočtu. Každý efek-
tivní vnitřní systém řízení nezbytně potřebuje podrobně monitorovat vstupy. Ministerstvo financí nepo-
třebuje hodnotit alokaci zdrojů v rozpočtu mezi jednotlivé podrobné výdajové položky (podle rozpočto-
vé skladby) na – řekněme – dodávky papíru a dalších kancelářských potřeb, musí to však dělat vedoucí
jednotlivých výdajových jednotek. Je žádoucí přesně monitorovat ty výdajové položky, u nichž existuje
riziko vzniku nedoplatků (jako je například spotřeba plynu, elektřiny a služeb ostatních dodávek z veřej-
ných sítí); to vyžaduje vhodně navrženou klasifikaci podle vstupů. V některých případech může být uži-
tečné zavést pravidla nebo nepřekročitelné limity, nebo naopak minimální ukazatele pro vybrané rozpoč-
tované položky. To však nemusí nutně vyžadovat příliš podrobnou klasifikaci podle vstupů.

5. Organizační hledisko rozpočtové klasifikace 

Organizační hledisko klasifikace výdajů (podle vládních organizací) slouží ke stanovení odpovědnosti
za hlavní skupiny veřejných výdajů a pro každodenní řízení plnění rozpočtu. Výdaje by měly být rozdě-
leny do samostatných sekcí pro každé ministerstvo, odbor či subjekt. Organizační klasifikace by měla ref-
lektovat různé úrovně odpovědností a povinností skládat účty veřejnosti za realizaci rozpočtu (např. orga-
nizační jednotky na ministerstvech, které jednají s ministerstvem financí při přípravě rozpočtu, a jednotky,
které předkládají finanční zprávy parlamentu). Je rovněž třeba, aby tato klasifikace byla „šita na míru“
organizačnímu uspořádání řízení rozpočtu (např. hierarchickým úrovním v rámci určitého ministerstva,
které jsou při realizaci plateb přímo ve styku se státní pokladnou).

V některých zemích jsou sice statistické informace o výdajích uváděny podle organizace, ale ne vždy
ve stejné agregaci a konzistentním způsobem. Například výdaje na zaměstnance mohou být uváděny na
úrovni ministerstva, zatímco jiné běžné výdaje jsou uváděny za nižší vládní jednotky (např. za odbory či
za podřízené jednotky). To může být žádoucí z hlediska správy a kontroly rozpočtových položek, ale kom-
plikuje to vyhodnocení provozních nákladů různých ministerstev a organizačních jednotek.

Projekt představuje jednu dále nedělitelnou činnost s pevně stanoveným časovým harmonogramem
a pevně určeným rozpočtem. Některé projekty jsou řízeny prostřednictvím zvláštního organizačního uspo-
řádání a mají například své vlastní účty. V takových případech lze projekt vnímat jako výdajovou sub-
jednotku zodpovědnou za jeho řízení, a tudíž jako nejnižší úroveň dané organizační klasifikace. Projekty
lze rovněž považovat za jednu úroveň v rámci klasifikace podle programů nebo činností.
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6. Klasifikace podle programů

Program je souborem činností zaměřeným na splnění jednoho souboru specifických cílů (např. na roz-
voj produkce obilnin). Na rozdíl od COFOG zohledňuje klasifikace podle programů vládní výdajové poli-
tiky a způsob, jakým budou tyto politiky realizovány.

Program se obecně skládá z několika činností a/nebo projektů. V rámci rozpočtového systému může
být výraz „program“ používán buď pro určité zvláštní činnosti, nebo pro prvek systému klasifikace výda-
jů. Jestliže je program kategorií rozpočtové klasifikace a veškeré výdaje jsou rozklasifikovány do progra-
mů, pak mohou – ale nemusejí – mít přesně stanovený časový harmonogram.

Program má jasně stanovený rozpočet a měl by být odlišen od výdajové politiky, která představuje
soubor činností, jež se od sebe mohou odlišovat typem a mohou přinášet prospěch různým skupinám pří-
jemců. Politiky se zaměřují na společné všeobecné cíle. Jednotlivá politika také obecně nebývá omezena
ani z hlediska rozpočtu, ani z hlediska časového harmonogramu. Často ji tvoří směsice již uskutečňova-
ných, či teprve zamýšlených výdajových programů a daňových opatření a předpisů. Pokud jde o výdajo-
vou klasifikaci, zde činnost představuje dílčí členění určitého programu podle homogenních kategorií
(např. očkování v rámci programu prevence onemocnění, který zahrnuje několik činností).

Hierarchie „široké funkce“ či „strategické oblasti“, „programu“ a „činnosti“ je srovnatelná s hierar-
chickou strukturou vlády („ministerstvo,“ „odbory“ a „oddělení“). Teoreticky neexistuje žádný systémo-
vý vztah mezi funkční a programovou strukturou a organizační strukturou vlády, ale je důležité jak z hle-
diska odpovědnosti, tak pro účely řízení vytvořit programovou strukturu podle organizační odpovědnosti.
Schéma 4.1 ilustruje vztah mezi kategoriemi program/činnost a dalšími klasifikačními hledisky. V tomto
schématu činnosti realizované určitou organizací zajišťují nezbytnou vazbu mezi programovým a organi-
začním hlediskem výdajové klasifikace.

Klasifikace výdajů podle programu může sloužit dvěma účelům: (1) identifikaci a objasnění cílů a poli-
tik a (2) monitorování provozních výsledků prostřednictvím výkonových ukazatelů, které se mohou vzta-
hovat ke vstupům, k výstupům či k výsledkům určitého programu. Klasifikace podle programu může při-
spět ke zlepšení transparentnosti a odpovědnosti za výdaje. Sama o sobě však není cílem a neměla by
odvádět pozornost od důležitějších záležitostí, např. od řádné analýzy zaměření výdajových politik.

7. Další klasifikace

Někdy je žádoucí zavést pro klasifikace další hlediska: například pro řízení předvstupních fondů
EU. Výdaje by měly být klasifikovány podle zdrojů financování a spolufinancování, jak tomu je v přípa-
dě evidence zahraničních výpůjček a grantů. Rovněž je nutné identifikovat mimorozpočtové účty nebo
zvláštní účty státní pokladny. Pro řízení rozpočtu mohou být potřebná i další zvláštní hlediska klasifika-
ce. Například parlamenty často vyžadují od vlády informace o výdajích podle regionů. Informační systém
pro řízení rozpočtu by měl být dostatečně pružný na to, aby do něj bylo možné integrovat i takové klasi-
fikační požadavky, které v době jeho navržení ještě nebyly známé.

8. Plnění rozpočtu

a) Klasifikace výdajů a řízení rozpočtu

Z hlediska potřeb řízení rozpočtu jsou nejdůležitějšími oblastmi v klasifikaci výdajů následující vaz-
by:
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• Pro sledování plnění schválených výdajů („rozpočtové účetnictví“) k provádění účetních zápisů,
kódování transakcí atd. je nutné definovat takovou klasifikaci výdajů, která umožní sledovat přinej-
menším organizační, resp. výdajové jednotky, případně další dílčí členění výdajové jednotky podle
činností, zdroje financování a ekonomické klasifikace. 

• Pro předkládání rozpočtu parlamentu je nezbytné definovat „výdaj“, tj. co je závazné pro exekuti-
vu (rozpočet ministerstva, program v rámci daného ministerstva, individuální předměty atd.).

• Pro řízení rozpočtu je třeba určit, na které úrovni lze provádět změny mezi schválenými výdajový-
mi položkami, kontroly aj. (na úrovni odvětvových položek, ekonomických kategorií, programů atd.).
Někdy vede „racionalizace“ položkového „kódu“ ke zvýšeným kontrolám ex ante, protože jsou zavá-
děny další rozpočtované položky. Na změnu v rozpočtové klasifikaci by měla navázat revize pravi-
del pro řízení schválených výdajů a pravidel pro hodnocení vlivu jakýchkoli navrhovaných změn na
realizaci rozpočtu.

b) Správní a institucionální aspekty

Měníme-li klasifikaci výdajů, je nejprve nezbytné identifikovat všechna dosavadní technická a insti-
tucionální omezení, kterým bude muset reforma systému vyhovět. Je nutné věnovat pozornost účetnictví
a organizaci informačních systémů. Jestliže jsou, například, směšovány platby úroků se splácením dluhu,
je evidentní, že bude nutné je od sebe oddělit. Ještě důležitější však je přezkoumat, jakým způsobem vede
odbor řízení dluhu své účetnictví. Kromě toho špatně navržené či špatně zdokumentované informační
systémy mohou být překážkou pro reformování systémů klasifikace výdajů. Proto bývá dobré před tako-
vou reformou zkontrolovat současné aplikace a software. Ty by měly nejen být kompatibilní s existující
klasifikací, ale také umožňovat další rozvoj systému.

Reforma systémů klasifikace výdajů nemůže vyřešit nedostatky ve výkaznictví a v úrovni zpracová-
ní rozpočtových zpráv, které jsou způsobeny nedostatky v institucionálním uspořádání. Například silný
mimorozpočtový fond může odmítat zavedení „transparentnějšího“ systému klasifikace. V takových pří-
padech musejí být pečlivě zváženy institucionální otázky. Nelze očekávat, že by reforma rozpočtové kla-
sifikace mohla nahradit reformu rozpočtového systému.

c) Informační povinnosti a kódy

V souvislosti s reformou klasifikace výdajů by se měla změnit i organizace účetních systémů, přičemž
sledována by byla správná identifikace transakcí. Reforma systému rozpočtové klasifikace si často klade
za cíl zahrnout do hierarchické struktury této klasifikace kódy používané při každodenním řízení rozpoč-
tů včetně dalších kódů, jež jsou nezbytné pro plnění informačních povinností (podle funkcí, programů
atd.). V důsledku toho se systém kódů užívaný k zaznamenávání transakcí stává těžkopádným a těžko
zvládnutelným, zejména v těch případech, kdy rozpočtové operace nejsou zpracovávány v plném rozsa-
hu počítačově. To také bylo v několika zemích jedním z důvodů zpomalení anebo opoždění reformy systé-
mu klasifikace výdajů.

Takovým těžkopádným strukturám se lze vyhnout. Například země, které mají podrobnou organizač-
ní klasifikaci, nepotřebují měnit formát účtů a systémy kódů proto, aby mohly připravovat zprávy a výka-
zy podle COFOG. Manuály SNA93 a GFS nabízejí podobná řešení.6 Například jestliže se pro zprávy o pla-
tebních operacích používají klasifikace podle „divize/projektu“ a jestliže jsou tyto „divize/projekty“
rozčleněny do kategorií podle systému COFOG, je možné uvádět platby způsobem konzistentním
s COFOG jednoduše tak, že provážeme uvedené informace o platbách s tabulkou, která klasifikuje orga-
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nizace podle COFOG. To lze snadno provést pomocí osobního počítače a tabulkového procesoru. Ani
v těch nemnoha případech, kdy je výdajové jednotce přiděleno více funkcí a je třeba klasifikovat činnos-
ti této organizace podle COFOG, to ještě nemusí vyžadovat zásadní změnu ve struktuře klasifikace. Po-
stačí malý doplněk k organizačnímu kódu, aby bylo možné identifikovat příslušnou činnost. Podobný pří-
stup lze přijmout i v případě klasifikace podle programů.
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PODLE SPR¡VCE PODLE PROGRAMU PODLE COFOG
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programy program COFOG

Ministerstvo zem d lstvÌ StrategickÈ oblasti Program rozvoje EkonomickÈ 
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Schéma 4.1 ILUSTRATIVNÍ VZTAHY MEZI KLASIFIKACEMI VÝDAJŮ
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Schéma 4.1 ukazuje různé dílčí systémy klasifikace výdajů a vztahy mezi nimi. Kombinace divize
(anebo v některých případech činnosti), položek rozpočtu a zdrojů financování obecně tvoří „společný
jmenovatel“ pro dílčí systém klasifikace výdajů. Systém kódů používaný při každodenním řízení rozpoč-
tu musí umožnit tento společný jmenovatel identifikovat, nemusí však popisovat veškeré další atributy
dané výdajové operace.



Obecně je v rámci jedné kategorie klasifikačního systému (např. kategorie organizace) nutné desetin-
né anebo hierarchické kódování (např. aby byla zřejmá hierarchie ministerstva, sekce/odboru, oddě-
lení/referátu). V řadě zemí se tento hierarchický přístup uplatňuje rovněž v rozpočtové klasifikaci po-
užívané pro každodenní řízení. Uvedená klasifikace je např. organizována takto: výdajové minister-
stvo→sekce/odbor→referát→schválený výdaj na úrovni rozpočtu/položka rozpočtové klasifikace → roz-
počtový kód (včetně organizace apod.).

Zavedení takovéto hierarchické struktury kódů je důležité pro správné definování výdajů ve vazbě na
schválený rozpočet anebo ke stanovení pravidel pro řízení výdajového rozpočtu. Hierarchické či desetin-
né systémy kódů jsou rovněž užitečné pro finanční řízení, které je ve velké míře založeno na ručním (jako
opak počítačového) zpracování, mělo by však být co nejjednodušší. V případě počítačového zpracování
a v případě zpracování rozpočtových transakcí v „relační databázi“ je hierarchický systém kódů méně
vhodný. Relační rozpočtová databáze se skládá z tabulek spojených navzájem určitými pravidly a defini-
cemi. Každá tabulka by měla korespondovat právě s jednou kategorií rozpočtové klasifikace a kódy jsou
definovány tabulka za tabulkou a kategorie po kategorii (organizace, funkce, schválené položka rozpoč-
tu/položka rozpočtové skladby atd.). Pro zpracovávání zpráv či pro automatizované kontroly je možné
sestavovat různé kombinace těchto základních kategorií a kódů.

B. Prezentace výdajů v rozpočtu

1. Hlavní požadavky

Rozpočet předkládaný parlamentu ke schválení by měl obsahovat všechny části nezbytné pro analý-
zu a vyhodnocení rozpočtové a fiskální politiky. Měly by v něm být rovněž uvedeny schvalované výdaje
takovým způsobem, aby parlament byl schopen vykonávat svou kontrolní funkci. Informace o příjmech,
výdajích, vládních výpůjčkách a dalších fiskálních údajích by měly být uváděny současně.

Vhodný počet položek schvalovaných výdajů závisí na různých okolnostech, jako jsou například pra-
vidla upravující možnosti změn schválených výdajů, organizační struktura vlády a dělba pravomocí mezi
zákonodárnými a výkonnými orgány. Velký počet schvalovaných výdajů vede k tendenci zakonzervová-
vat realizaci rozpočtu; na druhé straně je však dostatečně podrobná struktura schvalovaných výdajů potřeb-
ná k tomu, aby bylo možné získat představu o zásadních záměrech vlády a aby je parlament mohl pro-
jednat.

V některých mimoevropských zemích je počet schvalovaných výdajů omezen na zhruba 20 či ještě
méně. Je vypracován podrobný roční plán výdajů podle organizace, programu a ekonomické kategorie,
který je však v zásadě interním dokumentem řízení určeným k tomu, aby byl využit výkonnou mocí.
V takových případech jsou pravomoci parlamentu při rozpočtování velice omezené a – je-li tomu tak –
nenaplňují základní kritéria dobré správy a řízení.

Schvalované výdaje mohou, ale nemusejí obsahovat informativní subpoložky. V některých zemích je
schvalovaný rozpočet rozdělen na tisíce schvalovaných položek, v jiných to je počet mnohem nižší. Tisí-
ce schvalovaných výdajových položek mohou ztěžovat analýzu rozpočtu, takže je nutné provést agrega-
ce tak, aby materiál bylo vůbec možné přečíst.

Je velice důležité jasně v rozpočtu identifikovat, která organizace v rámci vlády zodpovídá za řízení
každé hlavní položky či programu schvalovaných výdajů. Výdaje předkládané ke schválení by proto měly
být v rozpočtu prezentovány tak, jak je znázorněno v boxu 4.2.
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Jestliže je zavedena klasifikace podle programu, mohou být programy buď integrovány v rámci výda-
jů organizace, která za ně zodpovídá, anebo klasifikovány samostatně. Samostatná klasifikace nabízí vět-
ší pružnost ve vytváření struktury programů a jejich vztahů se strukturou správy. Například jestliže jsou
v rámci jednoho výdajového ministerstva některé programy v gesci sekce a jiné v gesci odborů, je obtíž-
né tuto informaci znázornit jediným zápisem. Relační databáze systému řízení umožňují provádět v roz-
počtu různé prezentace výdajů – podrobné, sumarizované aj.

Prezentované výdaje by měly být porovnávány s výdaji za předešlý rok.
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Box 4.2 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE KLASIFIKOVANÉ PODLE ODPOVĚDNOSTI

Ministerstvo (nebo agentura)

Ředitelství (anebo jiná hlavní správní dílčí divize)

Program a projekt (pokud je vhodné uvádět)

Běžné výdaje

Domácí zdroje (Rozpočet)

Položka rozpočtu

Ostatní fondy (existují-li)

Položka rozpočtu

Vnější zdroje

Položka rozpočtu

Kapitálové výdaje (domácí / vnější zdroje)

Domácí zdroje (Rozpočet)

Položka rozpočtu

Ostatní fondy (existují-li)

Položka rozpočtu

Vnější zdroje

Položka rozpočtu

2. Samostatné rozpočty

V řadě zemí je rozpočet předkládán v několika samostatných částech nebo dokumentech, takzvaných
„samostatných rozpočtech“, jako je „běžný rozpočet“, „rozvojový rozpočet“, „rozpočet na vybavení sprá-
vy“ a „rozpočet na sociální zabezpečení“. Připojené rozpočty mohou být požadovány z důvodů právního
či správního uspořádání. V některých zemích jsou považovány za nezbytné k zajištění autonomie určitých
orgánů (univerzit, soudů aj.). Aby se však omezily problémy, které s takovým fragmentovitým předklá-
dáním rozpočtu souvisejí, je žádoucí explicitním způsobem prezentovat celý rozpočet každého výdajové-
ho ministerstva (včetně poznámek pod čarou pro relevantní připojené rozpočty). Výdaje připojených roz-
počtů by měly být klasifikovány podle principů diskutovaných výše.



3. Další formy prezentace rozpočtu

a) Prezentace podle funkce a programu

Prezentace rozpočtu podle funkce by měla ukazovat vývoj výdajů za několik předešlých let. Srovná-
ní podle funkce jsou relevantnější než srovnání podle organizace nebo například programu, protože správ-
ní a programové struktury se obvykle vyznačují menší stabilitou než struktura funkční. Tato prezentace
by měla rovněž zahrnovat výklad na odpovídajícím stupni podrobnosti, včetně vysvětlení cílů a očekáva-
ných výsledků prezentovaných podle hlavního cíle a funkce (a podle programu a činnosti, pokud je pou-
žívána podrobná klasifikace) odvětvové výdajové politiky. Jak již bylo uvedeno výše, programy – existu-
jí-li nějaké – mohou být buď integrovány do prezentace podle organizace, anebo uváděny samostatně.

K rozpočtu mohou být připojeny také víceleté odhady, pokud jsou připraveny konzistentním způso-
bem.

b) Prezentace kapitálových výdajů

Řada zemí uvádí kapitálové výdaje a běžné výdaje spíše v samostatných dokumentech či ve dvou růz-
ných částech rozpočtu než jako jedinou integrovanou strukturu. Tato praxe ztěžuje analýzu rozpočtů výda-
jových ministerstev a měla by být rezolutně potírána. Nicméně pro účely analýzy a efektivního rozhodo-
vání o výdajové politice je nezbytné mezi běžnými a kapitálovými výdaji zřetelně rozlišovat.7 Samostatné
uvádění (v příloze k rozpočtu anebo v souhrnech) kapitálové části rozpočtu včetně všech budoucích výda-
jů spojených s projekty zahrnutými do rozpočtu usnadňuje analýzu rozpočtu. Jsou-li k dispozici přísluš-
né informace, měly by být v rozpočtu prezentovány také pravomoci týkající se budoucích závazků, pokud
možno s indikativním harmonogramem záloh. V zemích, v nichž se připravuje program veřejných inves-
tic, který se liší od rozpočtu, je žádoucí porovnat v rozpočtových dokumentech rozpočet a program inves-
tic (například v přílohách k rozpočtu či v poznámkách pod čarou).

c) Projekty financované z technické pomoci 

Projekty financované z vnější technické pomoci často zahrnují jak kapitálové, tak běžné výdaje. V řadě
reformních zemí je obtížné projekty financované z vnějších zdrojů v rozpočtu identifikovat, protože jejich
kapitálová složka a běžná složka jsou uváděny v samostatných částech rozpočtu příslušného výdajového
ministerstva. Na tuto problematiku se vztahují výše uvedená doporučení ohledně klasifikace výdajů pod-
le jejich ekonomické kategorie. Pro dobré řízení i pro transparentnost by měly být projekty financované
z vnější technické pomoci v rozpočtu jasně identifikovány, zejména tehdy, jestliže jsou významného roz-
sahu. Proto u zemí, které přijímají technickou pomoc,8 může být vhodné uvádět v příloze rozpočtu seznam
projektů financovaných z vnějších zdrojů včetně spolufinancování z domácích zdrojů. V takových přípa-
dech by do rozpočtových dokumentů měl být zahrnut seznam půjček na projekty a granty. Uvedená pre-
zentace projektů financovaných z vnější technické pomoci by však neměla nahrazovat uvádění těchto pro-
jektů v rozpočtech jednotlivých ministerstev.

C. Programové přístupy

1. Výkonové a programové rozpočtování: zkušenosti z minulosti

V některých centrálně plánovaných ekonomikách (např. v zemích bývalého Sovětského svazu) byl
rozpočet tradičně sestavován podle programů. To bylo v souladu s centrálně plánovacím přístupem a nor-
mativním způsobem rozpočtování výdajů; tato tradice se v mnoha z těchto zemí udržela dodnes. V mno-
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ha dalších zemích lze za „tradiční“ rozpočet považovat „rozpočet podle rozpočtových položek“ prezen-
tovaný podle organizační a ekonomické kategorie. Pokud je rozpočet podle rozpočtových položek kom-
plexní a zahrnuje odpovídající systém klasifikace, splňuje velice dobře požadavky kladené na kontrolu
výdajů, a to jak na nejnižším organizační úrovni, tak na úrovni agregátní. Umožňuje, aby byly v řízení
rozpočtu jasně identifikovány odpovědnosti. Jeho síla spočívá v jednoduchosti a jednoznačnosti kontroly
využití zdrojů. Rozpočty založené na systému rozpočtových položek byly (a v řadě zemí dosud jsou) spo-
jeny s přípravou rozpočtu „orientovaného na vstupy“ a s rigidními a podrobnými kontrolami „ex ante“.
Přístupy jsou však v každé zemi odlišné. V řadě zemí je hlavním cílem kontrolního systému zabránit pře-
vodům mezi osobními výdaji a dalšími položkami a podrobné odvětvové položky mohou být v rozpočtu
zahrnuty pouze pro informační účely.

Nicméně hlavní kritika rozpočtu založeného na rozpočtových položkách spočívá v tom, že se neza-
bývá klíčovými záměry vládní politiky, jejich napojením na rozpočet a hledáním nejefektivnější kombi-
nace vstupů k zajištění služeb poskytovaných vládou. Vedeno snahou o řešení tohoto problému se mno-
ho průmyslově vyspělých i rozvojových zemí v posledních 50 letech pokouší zavádět rozpočtové systémy
založené na výkonovém či programovém rozpočtování. Tyto rozpočtové systémy jsou připravovány s cílem
zvýšit efektivnosti a účelnost vládních činností. V rámci rozpočtu založeného na výkonu či programech
jsou výdaje klasifikovány podle programu a činnosti, jsou identifikovány provozní cíle každého progra-
mu a pro každý program a činnost jsou stanoveny výkonové ukazatele. Z historického hlediska měly roz-
počty založené na výkonu a programech nahradit rozpočtování založené na položkách a stát se hlavním
nástrojem alokace zdrojů.

První rozsáhlou zkušenost s tvorbou rozpočtu založeného na výkonu učinili v roce 1949 ve Spojených
státech, když uposlechli doporučení Hooverovy komise. Důraz byl kladen na měření úplných nákladů,
vyhodnocení pracovního zatížení a snížení jednotkových nákladů. Pozornost se místo na užitečnost výsled-
ku soustředila na objem práce, která měla být vykonána. Rozpočtování založené na výkonu se zaměřilo
spíše na zvýšení provozní účinnosti než na efektivnost alokace. Od roku 1951 obsahoval rozpočet Spoje-
ných států seznamy programů anebo činností podle rozpočtového účtu vč. komentářů popisujících pro-
gramy a výkon; některé z nich uváděly pracovní zatížení a informace o nákladech vypočtené na akruální
bázi. Přestože experiment přinesl velké množství informací o výkonu a analytických údajů, nebyl pova-
žován za úspěšný. Kromě toho, že s sebou přinášel technické obtíže v oblastech, jako je měření nákladů,
se v souvislosti s ním ozývaly obavy z toho, že rozpočet odpovídajícím způsobem nepropojuje strategii
s programy.

Hledání metody rozpočtování, která by brala v úvahu rovněž účelnost vynakládání výdajů, vedlo k roz-
počtování orientovanému na výkon. (V literatuře o rozpočtových reformách je programové rozpočtování
považováno buď za určitou formu výkonového rozpočtování, anebo za zvláštní přístup.9) V roce 1965 byl
na všech úrovních vlády Spojených států zaveden Systém plánování, programování a rozpočtování (Plan-
ning Programming Budgeting System – PPBS). Byl navržen jako nástroj alokace zdrojů mezi programy.
Jeho postupy se skládaly v zásadě ze tří fází. V plánovací fázi byla použita systémová analýza ke stano-
vení cílů a k identifikaci odpovídajících řešení. V programové fázi byly posuzovány prostředky a porov-
návány s řešeními, která byla identifikována v plánovací fázi. Soubory činností byly seskupeny do více-
letých programů, které byly vyhodnoceny a porovnány. Pak byly k srovnání různých programů jako
konkurenčních prostředků k dosažení daného cíle použity analýzy porovnávající náklady a přínosy a efek-
tivnost vynaložených nákladů. A konečně ve fázi rozpočtování byly tyto programy začleněny do ročního
rozpočtu.

Po šestiletém úsilí a nepříliš povzbudivých výsledcích bylo od Systému plánování, programování a roz-
počtování upuštěno. Skutečně se zdá, že záměr dosáhnout dokonalé a neoddiskutovatelně logické organi-
zace cílů a činností vlády je iluzí. Základním problémem byla skutečnost, že tento systém ignoroval poli-
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tické aspekty rozhodovacího procesu. Dostatečným způsobem nebyla vzata v úvahu skutečnost, že cíle
a činnosti vlády jsou politickou volbou a odrážejí kompromis mezi různými hodnotovými soudy. Systém
plánování, programování a rozpočtování se pokoušel překonat administrativní rozškatulkování a učinit
tvorbu programů nezávislou na organizačním uspořádání. Takový technokratický přístup přerušil důleži-
té propojení mezi strukturou programů a strukturou administrativy a setkal se tudíž s odporem manažerů.
Navíc užitečnost a aplikovatelnost ekonomické analýzy na tomto poli byly přeceňovány. Systém pláno-
vání, programování a rozpočtování znamenal významné zvýšení pracovního zatížení, protože úředníci měli
na starosti přípravu jak pravidelného ročního rozpočtu, tak programového rozpočtu. Tento systém vyža-
doval vysoce vyškolené správce, kteří by prováděli různé analýzy a studie; a těch nebyl k dispozici dosta-
tečný počet. Navíc už samo o sobě zavedení tohoto systému shora snižovalo jeho naděje na úspěch.

Koncem sedmdesátých let byl ve Spojených státech zkoušen další experiment – rozpočtování od nuly
(Zero Based Budgeting – ZBB). Doslova vzato by tento přístup znamenal každoroční vyhodnocování všech
programů a jejich přípravu úplně od začátku, nikoli soustředění se na rozpočtové změny v určitém daném
rozmezí. V praxi se systém tak daleko nedostal. Agentury byly požádány, aby stanovily pořadí programů
v rámci předem stanovených finančních limitů. Hlavními rysy tohoto systému byly: (1) formulace cílů
pro každou agenturu, (2) identifikování alternativních přístupů k dosažení cílů dané agentury, (3) identi-
fikování alternativních finančních úrovní, včetně určité „minimální“ úrovně, která byla obvykle pod úrov-
ní běžného financování, (4) příprava „balíčků rozhodnutí“, včetně rozpočtu a informací o výkonu a (5)
porovnání jednotlivých balíčků rozhodnutí. V praxi se ukázalo, že některé agentury neidentifikovaly mini-
mální úrovně pod úrovní současného financování a mnoho z nich identifikovalo tuto úroveň jako náhod-
ně zvolené procento současného stavu, obvykle v rozmezí 75–90 % (GAO, 1997a). Navíc byl postup roz-
počtování od nuly velmi náročný na čas a fungoval jen krátce. Tento přístup se ukazuje jako užitečný pro
příležitostné přezkoumávání výdajů (a jako takový byl uplatněn ve Velké Británii a dalších zemích), avšak
postupovat podle tohoto systému každý rok při přípravě ročního rozpočtu je v praxi nemožné.

Kromě Spojených států bylo rozpočtování podle programů zkoušeno v mnoha dalších zemích,10 ve vět-
šině případů však tyto experimenty neměly dlouhého trvání. V žádném z těchto experimentů se tento systém
neosvědčil natolik, aby se stal účinným nástrojem pro centrální alokaci zdrojů. Například Petrei (1998)
v souvislosti s Latinskou Amerikou poznamenává: „Teoreticky má několik zemí v tomto regionu rozpočet
podle programů a v některých případech tyto rozpočty zahrnují kvantitativní cíle. Ty však nehrají v disku-
zích o rozpočtu žádnou úlohu ani nejsou používány k monitorování využití programových fondů.“

Přes tyto nepříliš povzbudivé výsledky přinesly minulé experimenty s rozpočtováním podle progra-
mů určitý trvalý prospěch. Například Systém plánování, programování a rozpočtování přispěl k rozvoji
ekonomické analýzy v rámci vlády a k rozvoji klasifikací výdajů podle funkcí jako nástroje pro stanove-
ní a posuzování strategických priorit výdajové politiky. Analytické metody, které jsou základem Systému
plánování, programování a rozpočtování, jsou používány dodnes, spíše však případ od případu než jako
zobecněné nástroje pro alokaci zdrojů mezi jednotlivá odvětví. Jak uvádí Lacasse (1996), „potřeba kom-
plexnosti rozpočtu; zaměření se při formulaci a vyhodnocování výdajové politiky na specifikaci vztahů
mezi cíli a prostředky; pozornost křížovým horizontálním dopadům a zaměnitelnosti jednotlivých pro-
gramů; nutnost prognóz a komparativního hodnocení nových výdajových politik – to vše se nezrodilo až
se zmiňovaným systémem, ale bylo v té době zásadním způsobem zformulováno a tato formulace se ve
velké míře používá dodnes“.

2. Soudobé přístupy k rozpočtovému programování v zemích OECD

Některé země OECD v současné době rozvíjejí programový přístup, jenž zahrnuje objasňování cílů
každé agentury a programu, přípravu strategických plánů a plánů výkonu, vyhodnocení programů. Kon-
krétní rysy těchto přístupů k rozpočtování se v jednotlivých zemích liší.
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Uvedené reformy řeší mnoho problémů, které byly v mnoha dřívějších experimentech příčinou ne-
uspokojivých výsledků při výkonově orientovaném či programovém rozpočtování. Znovu se začíná upí-
rat pozornost na takové nástroje, jako je měření výkonu a nákladů. V důsledku rozvoje systémů infor-
mačních technologií jsou tyto postupy v dnešní době snáze použitelné než v padesátých letech dvacátého
století, přestože stále ještě přetrvává řada obtíží. V porovnání se zkušenostmi získanými se Systémem plá-
nování, programování a rozpočtování se novější přístupy nepokoušejí nahradit normální správní uspořá-
dání výkonovým rozpočtováním či rozpočtováním orientovaným na programy, naopak důraz kladou na
klíčovou úlohu výdajových subjektů. V několika zemích může být v rámci „dohod o zdrojích“ mezi cent-
rem (např. ministerstvem financí) a výdajovými subjekty určitá část výdajů zahrnuta přímo smluvně v podo-
bě dohody o výkonu (například lze poskytnout fondy pro investice za podmínky, že výsledkem budou
úspory zaměstnanců). Ve většině případů však neexistuje žádné přímé propojení mezi výkonem a aloka-
cí zdrojů mezi jednotlivé programy.

3. Možné přístupy k rozpočtovému programování v tranzitivních zemích

a) Alokace zdrojů mezi sektory

Vždy je požadováno, aby vláda na všech úrovních jasně stanovila cíle a tyto cíle byly prostřednictvím
výdajové politiky zohledněny v sektorových rozpočtech. To vyžaduje vytvoření koordinačních mecha-
nizmů a zabudování pevných omezení do rozpočtového procesu. Definování cílů či příprava sektorových
programů bez účinné kontroly fiskálních agregátů vedou často k tomu, že cíle jsou formulovány pouze
obecně, a tím jsou i špatně definovány cíle výdajových politik; rezortní ministři místo toho sestavují seznam
veškerých programů, které by si přáli uskutečnit. Konkrétně u většiny reformních zemí jsou nutnými (i když
ne postačujícími) podmínkami pro rozvíjení programového přístupu zvýšení kapacity ministerstva finan-
cí, aby mohlo koordinovat přípravu rozpočtu, a objasnění úlohy každého účastníka v rozpočtovém pro-
cesu.

Programový přístup lze rozvíjet různými způsoby, například přípravou sektorových strategických
a výkonových plánů, strategických dokumentů a sektorových přehledů. Některé reformní země v nedáv-
né době zahájily – anebo jsou ve stadiu přípravy – tvorbu rozpočtů orientovaných na programy. Uvádění
výdajů podle programu může pomoci zaměřit úvahy o veřejných výdajích na jejich cíle a výsledky za
předpokladu, že proces formulace rozpočtu podnítí výdajové subjekty k tomu, aby ve svých programech
odpovídajícím způsobem stanovily priority.

Programy jsou obecně popisovány ve formulářích profilu programu. Tyto formuláře obsahují specifi-
kaci, ukazatele minulého a očekávaného výkonu a prognózu nákladů. Box 4.3 ukazuje příklad takového
formuláře profilu programu.

Jestliže je hlavním účelem rozvíjení programového přístupu posílení rozpočtových analýz a pomoc
při mezisektorové alokaci zdrojů, může mít program relativně široký záběr a může odpovídat velmi širo-
kému cíli či funkci ministerstva nebo oblasti strategie (např. primární vzdělání). Za předpokladu, že jsou
k dispozici výdajové klasifikace odpovídající z hlediska funkcí a z hlediska organizačního, bude „pro-
gram“ definován jako seskupení již existujících položek rozpočtu. Může korespondovat například se sesku-
pením výdajových kategorií podle COFOG. Přesto však se může ukázat jako nezbytné systém COFOG
přizpůsobit tak, aby vyhovoval specifickým potřebám dané země. V jiném případě může být program defi-
nován pro ředitelství/odbor v rámci výdajového ministerstva nebo skupiny organizačních jednotek plní-
cích podobné funkce.

Přístupy k definování „programů“ jsou většinou empirické, zatímco logika systémového přístupu k pro-
gramovému rozpočtování by vyžadovala začít ještě před definováním programů s definicí cílů výdajové
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politiky. Empirický přístup je však nákladově efektivnější. Bylo by obtížné a poněkud iluzorní definovat
cíle organizace nezávisle na její struktuře a dříve vymezených funkcích.

Ukazatele a specifikace by měly být uváděny spolu s programy. Na této úrovni agregace však ukaza-
tele slouží v zásadě spíše k ilustraci věcného zaměření výdajové politiky a k zajištění zpětné vazby pro
ty, kteří činí rozhodnutí, než k monitorování provozního výkonu. Nicméně v několika málo zemích, jako
je například Velká Británie, byl v některých oblastech vytvořen systém jak obecných ukazatelů, tak uka-
zatelů specifických, které jsou zaměřeny na monitorování provozního výkonu vládních agentur. Je samo-
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Box 4.3 PŘÍKLAD PROGRAMOVÉHO PROFILU

Základní náležitosti žádosti výdajového ministerstva o rozpočtové prostředky

• Strategické cíle a záměry ministerstva v oblasti výdajové politiky

• Priority ministerstva v oblasti výdajové politiky (v návaznosti na relevantní legislativu)

Profil programu

• Název programu

• Cíle programu

• Projekty a činnosti zahrnuté v programu

• Ukazatele výkonu (vstupy, výstupy a výsledky):

- Zpráva o výkonu za minulý rok (roky) a cíle pro běžný rok

- Cíle pro příští rok

- Cíle pro následující 2 až 3 roky (jedná-li se o přípravu víceletých programů)

• Odhad nákladů (podle zdroje financování):

- Skutečné údaje za předcházející rok

- Rozpočet pro běžný rok

- Žádost o rozpočet, který je ve stadiu přípravy

- Odhady nákladů příštích období pro následující 2 až 3 roky (jedná-li se o přípravu vícele-
tých programů)

• Nejistoty a rizika: klíčové předpoklady a vnější faktory, které mohou ovlivnit úspěch dané-
ho programu



zřejmé, že by bylo nerozumné rozhodovat o alokaci rozpočtových prostředků pouze na základě progra-
mového výkonu. Špatný výkon v prioritních sektorech často nevyžaduje snížení, ale naopak zvýšení zdro-
jů. Někdy mohou programy a činnosti, které jsou v rozpočtu podrobně uváděny, obsahovat stovky stran
specifikací a ukazatelů. Takové rozpočty může být velice obtížné analyzovat, a proto jim někdy není věno-
vána dostatečná pozornost. Prezentace rozpočtu podle programů by se měla soustředit nejprve na strate-
gické oblasti (či hlavní programy/funkce) a na strategické cíle vlády.

Zklamání plynoucí z dřívějších experimentů s rozpočtováním orientovaným na program naznačují, že
je lepší vyhýbat se složité reklasifikaci výdajů a ponechat klasifikaci podle programu jednoduchou. Při
rozvíjení programového přístupu by mělo být věnováno úsilí popisu cílů vlády, a ne složité reklasifikaci
výdajů. Předkládání výdajů podle programu může skutečně usnadnit analýzu rozpočtu, ale pouze tehdy,
jestliže jsou programy definovány jasným a jednoduchým způsobem.

b) Programování výdajů jednotlivých subjektů (agentur)

Na úrovni subjektů by měly být programy definovány způsobem, který vyhovuje potřebám vnitřního
řízení těchto subjektů. Struktura programů by měla být dostatečně podrobná a programy by – v obecné
rovině – měly být rozděleny na činnosti. Určitá činnost odpovídá v zásadě určitému omezenému počtu
výstupů. Ukazatele výkonu se stanovují podle činností a monitorovací postupy by měly programovým
manažerům zajistit zpětnou vazbu nezbytnou pro alokaci zdrojů mezi jednotlivé činnosti. Například sku-
tečnost, že program prevence AIDS vedl k neuspokojivým výsledkům, by měla ministerstvo zdravotnic-
tví podnítit k tomu, aby nově definovalo činnosti realizované v rámci tohoto programu. Kromě zpětné vaz-
by pro provozní manažery lze monitorování výkonu využít i v systémech zaměřených na dosažené výsledky
(např. tak, že na dosaženém výkonu závisí část platu manažerů). Jak však bude rozebráno v kapitole 15,
je v této oblasti zapotřebí jisté opatrnosti.

Standardní klasifikace podle funkce, jako je COFOG, nemusí nutně korespondovat s požadavky na
monitorování výkonu podrobných programů. Výdajová ministerstva zodpovídají za provozní výkon ve
svých sektorech, a tudíž i za definování a navrhování odpovídajících monitorovacích nástrojů. Podobně
také klasifikace výdajů podle programu anebo činností by měla být připravena ministerstvy nebo agentu-
rami podle určitého metodologického rámce stanoveného ministerstvem financí.

Využití systému výkonnostních ukazatelů nevyžaduje, aby se z programového rozpočtování udělalo
složité detailní „cvičení“. Například jestliže jsou hlavními výstupy zdravotního střediska návštěvy u léka-
řů a očkování, měření výkonu této organizace nevyžaduje pro tyto činnosti přípravu rozpočtů podle pro-
gramu. Ukazatele mohou být stanoveny přímo pro rozpočet daného zdravotního střediska. Navíc progra-
my a činnosti zaměřené na řízení provozu si mohou zavést agentury samy, programové rozpočtování není
třeba zavádět centrálně. Například k dosažení cíle zvýšení znalostí studentů z angličtiny se může minis-
terstvo školství rozhodnout zavést do vnitřního řízení „program studia angličtiny“ a plánovat a monitoro-
vat různé činnosti, jako je např. nákup knih, vyškolení učitelů a příprava nových školních osnov. To však
nevyžaduje rozdělení rozpočtu do takových kategorií, jako je „rozpočet programu studia angličtiny“ a „roz-
počet programu studia matematiky“ a tak dále.

c) Odpovědnost a problematika řízení

Klasifikace výdajů podle programů by neměla být vnímána jako náhražka klasifikace organizační 
– která je základem efektivního systému veřejné správy a skládání účtů veřejnosti. Reformní země ve
značné míře opustily své předešlé metody rozpočtování založené na programech a normování; řada z nich
však ještě nedosáhla efektivního a transparentního rozpočtování podle vstupů a přidělování prostředků
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spíše pro programy. Reformní země by se však dopustily omylu, kdyby považovaly rozvíjení klasifikace
rozpočtu podle programů za důvod pro opětovné zavádění uvedených starých praktik. V této knize se,
například, doporučuje, aby ministerstvo financí po projednání ve vládě stanovilo v počáteční fázi rozpo-
čtového procesu výdajové stropy a uvědomilo o nich jednotlivá ministerstva. Ve většině případů budou
tyto stropy vycházet spíše z rozpočtu určitého organizačního subjektu (tj. ministerstva anebo hlavní výda-
jové agentury) než z rozpočtu podle programů, a to i tehdy, jestliže rozpočet ministerstva vychází z kla-
sifikace podle programů.

Rozpočtování podle programů může způsobit opoždění přípravy rozpočtu, a to zejména v případě, že
struktura programů je výrazně odlišná od organizační struktury vlády. „Mapování“ programů a organiza-
cí zodpovídajících za jejich realizaci může být sice vypracováno pomocí počítače, ale projednávání roz-
počtů jak programů, tak organizací vyžaduje čas. Výdaje klasifikované podle programu musejí být snad-
no porovnatelné s výdaji klasifikovanými podle organizační klasifikace využívané při řízení rozpočtu.
Jestliže je rozpočet řízen či monitorován podle programu, musí programová struktura odpovídat organi-
zaci vládního účetnictví. Jestliže proces přípravy rozpočtu není jasně ohraničen, ministerstva mohou někdy
navrhovat nejrůznější zvyšování počtu svých činností, aby zdůvodnila zvýšené rozpočtové požadavky. Je
samozřejmé, že ministerstvo financí musí být vůči těmto taktikám obezřetné.

Pro výdaje, které mají vliv na více než jednu oblast politiky a týkají se více než jednoho ministerstva
(např. program jaderné energetiky může vyvolat zvýšení nákladů na životní prostředí; program regionál-
ního rozvoje se často bude vztahovat k činnostem i několika ministerstev), se může ukázat jako žádoucí
zavést mezirezortní programy. Jejich zavedení by však nemělo bránit tomu, aby jednotlivé složky pro-
gramu byly prezentovány v rozpočtu ministerstva či agentury, která je za řízení daného programu primárně
zodpovědná. Pro účely rozhodování, monitorování a kontroly realizace programu by měla postačovat tabul-
ka připojená k rozpočtu, která by ukazovala, jaké činnosti jsou mezirezortními programy pokryty.

d) Závěrečné poznámky

Teoreticky je programové a výkonové rozpočtování zaměřeno jak na zlepšení rozhodování v oblasti
výdajových politik, tak na zlepšení provozního výkonu. Přístup účelně vynaložených nákladů může zahr-
novat:

• pro dokumentování alokace zdrojů a sektorových politik: přípravu popisů široce zaměřených pro-
gramů či funkcí, včetně specifikací podporovaných relevantními ukazateli výkonu. Takovýto popis
hlavních programů může dokumentovat rozpočtové požadavky jednotlivých ministerstev a může být
uváděn spolu s rozpočtem, aby usnadnil procedury parlamentního přezkoumání výdajových návrhů
připravených vládou;

• pro řízení programu: zavedení odpovídajících nástrojů „šitých na míru“ specifickým charakteristi-
kám určitého sektoru a zásadním otázkám výdajové politiky, za které jsou ministerstvo či agentura
zodpovědné. Příprava vnitřních víceletých programových rozpočtů pro programování a monitoro-
vání specifických činností je vysoce žádoucí v sektorech, které jsou přímo zapojeny do poskytová-
ní veřejných služeb. Tyto činnosti však nevyžadují reklasifikaci veškerých vládních výdajů;

• progresivní rozvíjení mechanizmů zpětné vazby, jako je hodnocení daného programu (viz kapito-
la 15).

Ministerstvo financí může povzbudit agentury k tomu, aby rozvíjely interní programový přístup, tím,
že bude v každoročním rozpočtovém dopise specifikovat požadavky na předkládaní návrhů rozpočtů
výdajových ministerstev. Nelze však očekávat, že takové technokratické postupy přispějí nějakým výraz-
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ným způsobem ke zlepšení procesů rozhodování o alokaci centrálních zdrojů. „Jestliže jsou rozpočtový
systém i postupy orientovány na výkon, je tomu tak spíše proto, že institucionální rámec jednak podpo-
ruje a jednak vyžaduje výkon, než proto, že jsou používány specifické techniky a nástroje.“ (Světová
banka, 1998) Navíc, jak poznamenává studie OECD (1997e), „vstupy jsou stále důležité jako rozpočto-
vá směrnice; propojení mezi výkonem a rozpočtem je nepřímé a často spíše deduktivní než přímé a auto-
matické a tlak vyvíjený rozpočtem posunuje využití výkonových ukazatelů spíše do fáze vyhodnocení
ex post“.

D. Manažerizmus

1. Co je „manažerizmus“?

Při rozvíjení výkonově orientovaného rozpočtování kladou některé země OECD zvláštní důraz na úlo-
hu agentury a na rozvíjení mechanizmů tržního typu. Tyto přístupy konkurují těm modelům veřejné sprá-
vy, které jsou používány obecně. Veřejná správa již tradičně vychází z hierarchického modelu a řetězce
příkazů, ve kterém se přísně dodržují příkazy a pokyny z vyšších úrovní na nižší a pro který je charakte-
ristická vysoká jistota zaměstnání a silná vnitřní disciplína založená na souladu s předem stanovenými
pravidly a ustanoveními.

Zájem o posílení výkonu veřejné správy v období, kdy se zdroje věnované do veřejného sektoru zten-
čují, vyústilo v hledání systémových přístupů vedoucích ke zlepšování provozní efektivnosti. Dosažení
tohoto cíle mohou napomoci dva široce koncipované přístupy.

První přístup je zaměřen na posílení pravomocí manažerů zvýšením stupně jejich volnosti v rozho-
dování o provozních záležitostech, přičemž se současně zvyšuje i jejich odpovědnost. Soubor nástrojů
řízení, které jsou navrhovány k dosažení tohoto cíle, zahrnuje plánování a hodnocení, decentralizaci a pruž-
nost při využívání zdrojů, zaměření se na výkon a jeho měření, firemní plánování a pravidelné hodnoce-
ní pomocí stanovených signálních ukazatelů. Tento přístup vychází z existujících systémů řízení a orga-
nizačních struktur.

Druhý, obecně radikálnější přístup často popisovaný jako „manažerizmus“, spočívá v aplikaci či simu-
lování tržního chování ve vládních agenturách a je jedním z klíčových prvků toho, co je označováno jako
model Nového řízení veřejné správy (New Public Management – NPM).11 Obecným cílem zavádění mana-
žerizmu do vlády je docílit toho, aby manažeři veřejné správy řídili tuto oblast za podmínek podobných
jako v soukromém sektoru. Součástí tohoto systému jsou současné prvky teorie firmy, které využívají vzta-
hu mezi osobou (vedoucím), která zaměstnává jinou osobu (zaměstnance) proto, aby vykonávala konkrétní
úkoly. Funkce zaměstnance a vedoucího jsou zřetelně odděleny. Vztah mezi zaměstnancem a vedoucím
má podobu explicitních či implicitních smluv, které zaměstnance stimulují k tomu, aby plnil úkoly v poža-
dované linii, a které mají zabránit tomu, aby docházelo k byrokratickým průtahům a deformacím cílů
vedoucího.

Důležitým rysem paradigmatu Nového řízení veřejné správy je úloha agentury. V zemích, jako je Vel-
ká Británie a Nový Zéland, byl vytvořen velký počet oddělených subjektů či agentur, které vykonávají
provozní činnosti. Předpokládá se, že ohraničení provozních funkcí a zadání konkrétního úkolu konkrét-
ní jednotce umožní zřetelně specifikovat odpovědnost pracovníků a manažerů, vypracovat ukazatele výko-
nu a učinit pracovníky a manažery přímo odpovědnými za jejich výkon. Navíc tradiční finanční odpo-
vědnost se takto rozšíří na odpovědnost za efektivnost a úspornost jednotlivých operací a – v některých
případech – i za výsledky. Agentury mají své vlastní účetnictví s kvazipodnikatelskou podobou, jsou jim
stanoveny finanční cíle a vypracovávají roční finanční rozvahy, ze kterých je patrný jejich finanční výkon,
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aktiva a pasiva. Dalším aspektem tohoto zvýšeného zájmu o výstupy a výsledky je pak rozvíjení systémů
akruálního účetnictví a rozpočtování.

„Rozpočtování orientované na výstupy“, které bylo zavedeno na Novém Zélandu, představuje nej-
komplexnější aplikaci principů a doktrín Nového řízení veřejné správy. Ministři jsou vnímáni jako „šéfo-
vé“ a „výkonní ředitelé“ exekutivních agentur jako jejich „zaměstnanci“. Smlouvy mezi ministry a výkon-
nými řediteli nejsou založeny na výsledcích, ale na výstupech, protože výsledky jsou ovlivňovány mnoha
proměnnými veličinami, které zaměstnanci nemohou ovlivnit. „Například smlouvy policejních komisařů
s ministrem, pod kterého spadá policie, obsahují ustanovení a zajištění určité úrovně policejních služeb,
hlídek, programů pro bezpečnost komunit, propagaci bezpečnosti na silnicích aj. Komisař nemá ve smlou-
vě snížení kriminality. Kriminalita je ovlivněna mnoha proměnnými veličinami, které komisař nemůže
ovlivnit.“ (Bale a Dale, 1998). Přidělené rozpočtové prostředky na zajištění výstupů jsou stanoveny na
akruální bázi a vztaženy ke třídě výstupů.12 V současné době jsou náklady na výstupy stanoveny na bázi
nákladů na vstupy. To je v podstatě důvodem toho, proč postupy rozpočtování dosud nejsou plně orien-
továny na výstupy.13

2. Vhodnost modelu manažerizmu pro tranzitivní země14

Měly by reformní země uvažovat o přijetí manažeristického přístupu? K tomu, aby bylo možné vyhod-
notit vlivy některých experimentů Nového řízení veřejné správy na chování úředníků státní správy a efek-
tivnost a účelnost poskytování veřejných služeb, je nutné použít vědecké metody. K dnešnímu dni nebyl
shromážděn dostatek podkladů svědčících o tom, že byl uvedený experiment úplně anebo alespoň čás-
tečně úspěšný. Zatím ale také uplynulo pro jednoznačné závěry příliš málo času. Avšak už samotné tyto
skutečnosti by měly být pro reformní země určitým varováním, aby se touto cestou nevydávaly bez pa-
třičné opatrnosti. Schick (1998) uvádí několik zásadních argumentů vypovídajících o nebezpečí přenáše-
ní novozélandského přístupu do zemí, které zatím nemají vybudované základy rozpočtového systému a dal-
ší základní předpoklady.

Mnohé z těchto smluv, do kterých vlády v rámci reformovaného novozélandského modelu vstupují,
nejsou skutečné smlouvy v ryze komerčním smyslu, tj. neexistuje nezávislost smluvních stran v tom smys-
lu, že by umožňovaly „kupci“ služeb ukončit smlouvu a sjednávat nápravu prostřednictvím soudů v pří-
padě, že „prodávající“ službu neposkytuje. Smlouvy, kde je „kupujícím“ služeb ministr a „prodávajícím“
úředník daného ministerstva či agentury, jsou v tomto smyslu obzvláště nereálné. V každém případě ne
všechny činnosti lze snadno zajistit smluvně. Dobře specifikovat lze v rámci smluv pouze takové činnos-
ti, které jsou snadno kvantifikovatelné a předvídatelné, vyznačují se nízkým stupněm politické citlivosti
a potřeby mít volnost v rozhodování.

Možnost sepsat kompletní dohody mezi kupujícím a poskytovatelem, které by jasně a zcela jedno-
značně definovaly stimuly a výkonové standardy pro většinu vlády, je třeba brát s velikou rezervou. V západ-
ních zemích může široké využívání těchto smluv oslabovat tradiční hodnoty, jimiž se služby veřejnosti
vyznačují, osobní zodpovědnost a profesionalitu a dále mechanizmy informačních toků a zpětné vazby
mezi strategií a poskytováním služeb. Prvek neformálnosti je zásadním faktorem, jenž usnadňuje fungo-
vání veřejné správy, v níž se všechny významné vládní činnosti řídí formálními postupy a pravidly. Zre-
dukování neformální komunikace a vzájemné výměny informací může obě strany ochudit. To v plné míře
zakusilo novozélandské ministerstvo práce, které po několik let odolávalo oddělení „politik“ od poskyto-
vání služeb.

V reformních zemích může takovéto využití smluv zkomplikovat budování moderního systému veřej-
né správy, která v sobě zahrnuje základní kvality a etické standardy vytvářené tradičními hodnotami veřej-
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ných služeb v západních demokraciích. Tam, kde chybí pravidla pro řízení veřejné správy, budou nákla-
dy na neformálnost vysoké. Do systému budou investovány čas a zdroje, aniž by byla věnována pozor-
nost skutečným výsledkům programů. Je pravděpodobné, že ve finančně a politicky nejistém prostředí
budou prostředky přidělené pro určitého kontrahenta záviset na intenzitě působení daného pracovníka na
kontraktujícího vedoucího a na míře nevědomosti uvedeného vedoucího o tom, kolik daná služba stojí.

Standardy procesu – konkurenční nábor zaměstnanců a pracovní postupy, národnostní spravedlnost,
rovnoprávnost z hlediska pohlaví, čestnost a transparentnost, nestrannost při využívání práv kontroly pro-
půjčených regulatorní mocí, výkon státního monopolu s ukázněností a slušností – jsou důležité prvky toho,
co by vlády měly vykonávat. Zredukováním takového složitého komplexu pouze na jednu položku – a to
jak ve smyslu rozpočtu, tak smyslu poskytovaných služeb – by se mohl otevřít prostor pro zneužívání moci
a korupci se všemi negativní následky pro veřejnost.

Jednání o smlouvách a jejich prosazení si vyžádá podstatné transakční náklady. Důležitá budou prav-
děpodobně i omezení kapacit. Sestavení smluv vyžaduje definování výkonu ex ante, jeho měření ex post
a stanovení odpovídajících odměn způsobem, který je považován za spravedlivý. Je obtížné a potenciál-
ně riskantní aplikovat přístup manažerských smluv v zemích, v nichž veřejná správa v minulosti fungo-
vala spíše na bázi příkazů než formou spolupráce a konzultací.

Vytváření samostatných subjektů pro poskytování veřejných služeb může zlepšit provozní efektivnost
a pro určité funkce může být v reformních zemích žádoucí. Je však třeba postupovat opatrně. V řadě
reformních zemí může „samostatný subjekt“ v praxi snadno degradovat na „mimorozpočtový fond“
s následky, které již byly v této knize diskutovány. Je rovněž sporné, zda je skutečně nutná organizační
reforma k objasnění mandátů (např. ve srovnání s příslušným delegováním pravomoci). V mnoha zemích
má navíc oddělení sféry odpovědné za formulaci a hodnocení politik ve výdajové oblasti od poskytování
služeb za situace, kdy nejsou vyčleněny zvýšené zdroje pro ministerstva zodpovídající za přípravu poli-
tik, tendenci vyústit ve fragmentaci a nekonzistentnost formulace sektorových strategií; tyto strategie jsou
ve skutečnosti nakonec zformulovány subjekty odpovídajícími za poskytování služeb. Typickým výsled-
kem je různý stupeň „vazalství“. Ministerstvo financí při přípravě rozpočtu jedná přímo se subjekty posky-
tujícími služby, zatímco ostatní ministerstva jsou do tohoto procesu zapojena jen v malé míře. Například
v reformních zemích bývá často rozpočet dopravy projednáván mezi ministerstvem financí a relevantní-
mi agenturami a pouze se slabou koordinací na sektorové úrovni.

Převzetí odpovědnosti vyžaduje vytvoření odpovídajících systémů účetnictví a vypracovávání finanč-
ních zpráv. Je však třeba zdůraznit, že pro účely formulace a realizace výdajové politiky představuje cent-
rum operací výdajové ministerstvo. Reformní ekonomiky by neměly nahrazovat účinnou realizaci rozpoč-
tu finančními zprávami a štěpit politickou odpovědnost – což by se mohlo snadno stát, kdyby se podřízené
agentury staly subjekty, které připravují zprávy pro parlament a širokou veřejnost. Jak poznamenává Prem-
chand (1998), přílišný důraz kladený na agentury či subjekty vypracovávající zprávy by mohl přispět
k nežádoucí fragmentaci.

Ve skutečnosti bylo dřívější nadšení pro model Nového řízení veřejné správy – jímž se oddělila výda-
jová politika od poskytování služeb, zavedla kategorie kupujících a poskytovatelů služeb a uzavírání smluv
mezi nimi – do určité míry zchlazeno zkušenostmi. Ty odhalily, že voliči nejsou ochotni vládu zprostit
odpovědnosti za výsledky jejího působení jen proto, že sepsala smlouvu a určité činnosti se tak zbavila.
Ve skutečnosti by na vlády mohly dopadnout negativní stránky obou systémů v tom smyslu, že by ztrati-
ly bezprostřední kontrolu nad výsledky a přitom by v očích veřejnosti byly za veškeré neúspěchy při plně-
ní slibů týkajících se výdajové politiky a za ztrátu fiskální kontroly neustále odpovědné. Vláda Velké Bri-
tánie nedávno správnost svého rozhodnutí přesunout značnou část vládních činností smluvně na agentury
zpochybnila.
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Zdá se, že země, které se pokoušejí aplikovat novozélandský typ reformy v prostředí, které nemá
podobný právní a kulturní charakter, se potýkají s potížemi. Některé země kontinentální Evropy čelily při
pokusech importovat systém Nového řízení veřejné správy vážným obtížím a částečně právě z tohoto důvo-
du byly tyto reformy plně zavedeny jen zřídka. Obecně by reformní země měly být při svých snahách
o zavádění systému Nového řízení veřejné správy obezřetné a nejprve zajistit, aby existovaly určité před-
poklady, např. silné centrální řízení pokladních operací a adekvátní kontrolní mechanizmy.
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1. Oddělení statistiky Mezinárodního měnového fondu v současné době reviduje verzi GFS, která byla zpracována
v Manuálu k vládní finanční statistice z roku 1986. Nová verze bude popisovat integrovaný systém vládní finanč-
ní statistiky, jenž bude v maximálně možné míře harmonizován se Systémem národních účtů verze SNA1993. Není-
li uvedeno jinak, týkají se poznámky v této knize návrhu verze GFS z ledna roku 2000, která je zkráceně nazý-
vána „GFS 2000“. Revidovaná verze GFS bude vydána koncem roku 2000 anebo v roce 2001. Pro další informace
viz http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual.

2. Viz podrobná vysvětlení rozdílů mezi požadavky na rozpočtovou/účetní klasifikaci a klasifikaci GFS v Allanovi
(1998).

3. Jak termín „odpisování“ používaný v podnikovém účetnictví, tak „spotřeba fixního kapitálu“ v pojetí SNA se
týkají alokace nákladů na pořízení hmotného majetku v průběhu účtovacího období. Hodnota spotřeby hmotných
aktiv odhadovaných v národních účtech se však může značně lišit od odpisů, jak jsou zaznamenány v podniko-
vém účetnictví či jak je lze uvádět pro daňové účely, zejména při inflaci. Podle metodologie SNA se spotřeba
investic vypočítává z cen převažujících v době, kdy se realizuje daná výroba, nikoli v době, kdy byly tyto inves-
tice pořízeny.

4. Při projednávání GFS Mezinárodní měnový fond (1986) poznamenává: „Existuje veliký prostor pro rozhodová-
ní o tom, zda budou funkce izolovány a jakým způsobem by měly být seskupeny. Učiněná rozhodnutí nikdy nejsou
konečná; je třeba je pravidelně přezkoumávat, aby bylo možné určit, zda by se veřejná poptávka a vládní priori-
ty neměly odrážet ve změněné klasifikaci. Například současné problémy (na počátku osmdesátých let) s dodáv-
kami energie a ochranou životního prostředí byly hlavní motivací pro vytvoření samostatné kategorie pro palivo
a energii. Klasifikace ale dosud neobsahuje kategorii, která by se vztahovala k ochraně životního prostředí, pro-
tože se v současné době zdá nemožné takovou skupinu definovat a měřit.“

5. Kromě termínu „běžné výdaje“, jak je definován ve slovníčku (tj. veškeré jiné výdaje než výdaje na kapitálové
projekty a kapitálové transfery), jsou v této knize používána ještě dvě další podobná pojetí. „Opakující se nákla-
dy“ jsou budoucí náklady (kapitálové a běžné) vyvolané investičními projekty, „provozní výdaje“ či „běžné nákla-
dy“ jsou výdaje na správu vzniklé řízením provozu ministerstev a agentur, tj. mzdy a nemzdové náklady na pra-
covníky, nábytek a vybavení, otop a osvětlení, pronájem kanceláří, běžnou údržbu aj.

6. „Pro většinu dalších výdajů (kromě transferů a půjček bez splátek) nebude obecně možné využívat jako jedno-
tek klasifikace transakcí. Namísto toho budou muset být agenturám, programovým jednotkám, úřadům a podob-
ným jednotkám při vládních úřadech/ministerstvech přiděleny kódy COFOG.“ (Mezinárodní měnový fond, 1986,
s. 143). Podobné doporučení je uvedeno v kapitole 2 Organizace spojených národů (2000).

7. Některé země, v jejichž rozpočtu v minulosti kapitálové výdaje od běžných výdajů zřetelně odděleny nebyly, uva-
žují o možnosti vytvořit samostatný „kapitálový účet“. Ohledně Spojených států viz GAO (1993), ohledně Kana-
dy viz Auld (1985).

8. V rámci Evropské unie sem spadají kandidátské země, které získávají prostředky z předvstupní pomoci Evrop-
ské unie pro zemědělství, regionální rozvoj aj.
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9. Příručka pro rozpočtování orientované na programy a výkon (1965) Organizace spojených národů uvádí defini-
ci rozpočtování orientovaného na výkon, která dala podobu formulaci programu i měření výkonu při plnění pro-
gramových cílů.

10. Viz „Použití moderních technik rozpočtování: variace na dané téma“ v Premchand (1983), tabulka 23.

11. Čtenář může najít popisy modelu Nového řízení veřejného sektoru a diskuzi o jeho relevanci v publikacích Chri-
stophera Hooda (1991), Savoie (1995) a Borinse (1995).

12. V rozpočtu Nového Zélandu jsou rozlišovány tyto kategorie přídělů: „(1) třídy výstupů, např. poradenství v oblas-
ti politiky, správa smluv, služby ochranného dozoru, (2) dávky, např. v nezaměstnanosti, pro domácí účely, sti-
pendia, (3) výdaje na výpůjčky, např. výdaje na úroky, prémie, výpůjčky, další finanční náklady, (4) jiné výdaje,
např. náklady na restrukturalizaci, náklady na vedení soudních sporů, ztráta při prodeji investic, zahraniční roz-
vojová pomoc, (5) kapitálové příspěvky, zvýšení investic v určitém oddělení či podniku ve státním vlastnictví pro
zvýšení kapacity výstupu či zlepšení efektivnosti, (6) koupě a rozvoj, například státní dálnice, národní parky, par-
lamentní budovy jako investice a (7) splácení dluhu, např. splácení dluhu v zahraniční měně“. Příspěvky a kapi-
tálové výdaje jsou ministerstvům rozpočtovány na pokladním principu. (Nový Zéland, Ministerstvo financí, 1996)

13. „Položkám rozpočtu se při přípravě a revidování rozpočtů věnuje větší pozornost, než se obecně předpokládá.
Určité výstupy, jako je např. poradenství v oblasti politiky, jsou rozpočtovány podle vstupů a manažeři v rozho-
vorech uváděli, že rozpočty jejich ministerstev jsou v tomto ohledu rozpočtovými analytiky ministerstva financí
často přezkoumávány. Přesun od cen vstupů k cenám výstupů by vyžadoval výrazná zlepšení nákladového účet-
nictví, alokace a analýz nákladů.“ (Schick, 1996)

14. Částečně převzato od Allena (1999) a Sutche (1999).

POZNÁMKY ČESKÉ REDAKCE

1* tj. v okamžiku, kdy vznikne účetně závazek, k němuž se platba vztahuje
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Tato kapitola pojednává o klíčových procesech, které jsou nutné k zajištění celkové fiskální disciplí-
ny a efektivní alokace zdrojů v souladu se záměry vládní rozpočtové politiky a fiskálními cíli. Mezi ně
patří:

1. stanovení fiskálních cílů a úrovně výdajů, která by s nimi byla slučitelná,

2. příprava střednědobého makroekonomického a fiskálního rámce,

3. koordinační mechanizmy pro rozhodování o rozpočtové politice,

4. příprava samotného rozpočtu.

A. Makroekonomický a rozpočtový kontext

1. Význam střednědobého výhledu pro rozpočtování

a) Všeobecné otázky

Ačkoliv téměř ve všech zemích jsou státní rozpočty sestavovány na základě ročního cyklu, musí se
při jejich sestavování přihlížet k událostem, které rok přesahují; jde zejména o projektované příjmy, dlou-
hodobější náklady na programy a vládní politiky a udržitelnost vládních fiskálních politik a jejich dopad
na státní dluh. Střednědobý výhled je nutný i proto, že časové rozpětí ročního rozpočtu je příliš krátké na
prosazení změn výdajových priorit. V době, kdy je rozpočet sestavován, je většina výdajů rozpočtového
roku již dána platnými závazky. Např. platy stálých státních zaměstnanců, výplata penzí a náklady na dlu-
hovou službu se z krátkodobého hlediska nemění. Ostatní náklady je možné upravovat, ale často jen v nepa-
trné míře. Prostor k manévrování obvykle poskytuje jen 5 až 10 % z celkových výdajů. To znamená, že
jakákoliv skutečná změna výdajových priorit, má-li být úspěšná, musí probíhat v časovém rozpětí něko-
lika let. Vláda například může chtít přejít od plošného poskytování sociálních služeb na jejich adresné
zaměření na nejpotřebnější občany. Výdajové důsledky takovéto změny politiky trvají několik let, a pro-
to ji lze stěží provádět, zaměříme-li se pouze na roční rozpočet. Aby bylo možné veřejné správě a veřej-
nosti ukázat žádoucí směr změn, jsou potřebné i střednědobé fiskální projekce. Při jejich absenci bude mít
rychlé přizpůsobování výdajů měnícím se podmínkám tendenci nabývat paušálního ad hoc charakteru
a výdaje budou směřovat především do oblastí, v nichž lze měnit vstupy a aktivity v krátkém časovém
horizontu.

Pro stanovení rámce pro sestavování ročního rozpočtu, pro zhodnocení toho, zda jsou rozpočtové poli-
tiky udržitelné, a pro identifikaci žádoucích změn v politikách má rozhodující význam příprava středně-
dobého makroekonomického rámce. Makroekonomické projekce nejsou pouhou předpovědí trendů mak-
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roekonomických proměnných. Projekce jsou založeny na definování cílů a nástrojů v oblastech, jako je
měnová politika, fiskální politika, kurzová a zahraničněobchodní politika, řízení zahraničního dluhu, regu-
lace a podporování aktivit soukromého sektoru a reforma veřejných podniků. Například cíl hospodářské
politiky snížit inflaci běžně koresponduje s cílem snížit podíl deficitu a dluhu na HDP, přičemž mezi kon-
krétní nástroje mohou patřit změny v proporci přímých a nepřímých daní nebo opatření v úvěrové politi-
ce.1 Makroekonomický rámec by měl zahrnovat i fiskální projekce, které tvoří střednědobý fiskální (nebo
finanční) rámec (SFR). Projekce by měly pokrývat probíhající rok a nadcházející období 3–4 let. Středně-
dobý fiskální rámec by měl podrobně specifikovat široké ekonomické kategorie příjmů a výdajů. Navíc je
žádoucí – jak se uvádí dále –, aby byl doplněn odhady výdajů podle funkčního nebo sektorového členění.

Východiskem pro přípravu ročního rozpočtu je jasné definování fiskálních cílů a strategického rám-
ce tvořeného komplexním souborem cílů a priorit. Nakolik bude možné transformovat priority fiskální
politiky do rozpočtu a zajistit plnění rozpočtových výdajů v souladu se schváleným rozpočtem, závisí do
značné míry na fundovanosti střednědobých makroekonomických a fiskálních projekcí a predikcí příjmů.

Kromě toho by se při přípravě rozpočtu mělo přihlížet k těmto důležitým víceletým faktorům:

• k dlouhodobým nákladům probíhajících investičních projektů/programů včetně jimi vyvolaných opa-
kujících se běžných nákladů,

• k budoucím potřebám finančních prostředků u nárokových programů, u nichž se úroveň výdajů může
měnit, i když základní pravidla a postupy určující oprávněnost jednotlivce a výši dávek zůstávají
stejné,

• k nepřímým závazkům a dalším implicitním nebo explicitním závazkům rozpočtové politiky, které
mohou vést k budoucím požadavkům na výdaje,

• k dopadu fiskálního schodku na náklady na obsluhu veřejného dluhu.

b) Stabilizační a konvergenční programy v EU

Příprava střednědobého makroekonomického rámce a střednědobého fiskálního rámce je všeobecnou
podmínkou správného rozpočtování. Navíc jde o specifický požadavek pro členské země EU (viz kapito-
la 3). Podle Paktu stability a růstu musejí členské země EU od července 1997 sestavovat a předkládat sta-
bilizační programy, jestliže jsou členy eurozóny, a konvergenční programy, jestliže členy měnové unie
nejsou.

Programy stability a konvergence musejí poskytovat informace o:

• střednědobých rozpočtových cílech, které by se měly blížit zajištění vyrovnaného rozpočtu nebo pře-
bytku, a o cestě k pozvolnému přizpůsobení těmto cílům snižováním podílu vládního deficitu a dlu-
hu na HDP. Rozpočtové programy musejí být důvěryhodné a udržitelné a břemeno spojené se změ-
nami by mělo být rozloženo spravedlivým způsobem;

• hlavních předpokladech očekávaného vývoje ekonomických proměnných, které jsou podstatné pro
konvergenční programy (tj. veřejných investicích, reálném růstu HDP, zaměstnanosti a inflaci);

• opatřeních rozpočtové a hospodářské politiky přijatých a/nebo navržených k dosažení rozpočtových
cílů, včetně vyhodnocení jejich kvantitativního dopadu na rozpočet;
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• analýze citlivosti se stanovením toho, jak změny hlavních ekonomických předpokladů ovlivní roz-
počtové a dluhové pozice.

Střednědobé fiskální cíle musejí být náročné, aby zajistily konvergenci, ale současně realistické a při-
pravené na základě zdravé metodologie. Je nutné provést důkladnou analýzu explicitních nebo implicit-
ních závazků současné politiky, identifikaci a hodnocení změn v politice a v souvisejících opatřeních.

Kromě těchto programů stability nebo konvergence několik zemí EU připravuje indikativní víceleté
rozpočty. O těchto postupech, které se v různých zemích liší co do rozsahu a obsahu, podává přehled kapi-
tola 6. Tato kapitola se zaměřuje na základní požadavky týkající se zasazení rozpočtu do víceletého rám-
ce a formulování takovéto rozpočtové politiky.

2. Formulování rozpočtové politiky

a) Vazba mezi rozpočtem a rozpočtovou politikou

Rozpočtový proces je mocným nástrojem dosažení vnitřní soudržnosti rozpočtové politiky. Rozpočet
je jak nástrojem hospodářského a finančního řízení, tak implicitním vyjádřením rozpočtově politického
programu, který stanovuje relativní úrovně výdajů pro různé programy a činnosti. Rozhodování o politi-
ce je však složité a týká se různých aktérů uvnitř vlády i mimo vládu. Je chybou pokoušet se sloučit všech-
ny postupy formulace rozpočtové politiky a samotného rozpočtového procesu (jak bylo do určité míry
snahou systému programování-plánování-rozpočtování). Mezi programem tvorby rozpočtové politiky (kte-
rá by měla přihlížet k hospodářské a fiskální realitě) a rozpočtem (který by měl přesně vyjadřovat priori-
ty vládní politiky) by však měl být vytvořen koherentní vztah.

Rozpočtový proces by měl jednak přihlížet k již formulovaným politikám a jednak být hlavním nástro-
jem toho, aby tyto politiky byly explicitní a „akceschopné“. Návrhy rozpočtové politiky by však měly být
zpracovávány a analyzovány mimo prostředí samotného rozpočtového procesu, které je vystaveno různým
tlakům. Tvorba politiky prostřednictvím ročního rozpočtu by vedla ke kladení nepatřičného důrazu spíše
na krátkodobé než na dlouhodobé strategické otázky, protože diskuzi o politice by neustále dominovaly
bezprostřední úvahy o finančních otázkách.

Formulování sektorových politik by měl podpořit celkový strategický rámec – za předpokladu, že jde
o skutečnou a konkrétní strategii založenou na důkladné analýze. Na základě tohoto rámce by výdajová
ministerstva a agentury měly připravit své vlastní strategické plány, které by zahrnovaly: (1) jejich man-
dát odpovídající zákonným požadavkům, (2) řadu žádoucích cílů politik (výsledků a záměrů), (3) rámco-
vé postupy k dosažení těchto cílů, (4) popis konkrétních opatření v rámci příslušné politiky k dosažení
těchto cílů a (5) rámcové odhady nákladů. Jakmile je rozhodnuto o alokaci zdrojů mezi jednotlivé sekto-
ry, mohou být pro tyto strategické plány odvozeny výdajové programy a plány výkonů. Takové strategic-
ké plánování není statickou nebo příležitostnou událostí, ale dynamickým a komplexním procesem. Je-li
dobře zpracováno, je strategické plánování kontinuální a představuje základ pro každodenní operace orga-
nizací, které spravují různé výdajové programy. Bohužel v mnoha případech tento postup degeneruje na
byrokratický formalizmus, v němž jsou nerealistické předpoklady dlouhodobého výhledu a logické rám-
ce využívány jako náhražka rozumných úvah o možnostech a nástrojích realistické politiky. Dobré prak-
tické pravidlo pro přípravu (a hodnocení) strategického rámce zní: rámec by měl být jednoduchý.

Aby příslušná politika byla životaschopná a nezůstala deklarovaným přáním, má zásadní význam vaz-
ba mezi procesem tvorby politiky a rozpočtovým procesem. Pro tento účel by měla být ustanovena ales-
poň dvě jasná pravidla (Allen, 1996):
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• Dříve než bude přijato rozhodnutí, by měly být identifikovány důsledky změny politiky pro zdroje.
Subjekt navrhující nové politiky by měl kvantifikovat jejich dopad na veřejné výdaje, a to včetně
dopadu na jeho vlastní výdaje a na výdaje jiných vládních orgánů.

• S ministerstvem financí by měly být zavčas projednány všechny návrhy týkající se výdajů před tím,
než je přezkoumá vládní kabinet (nebo nějaký jiný ministerský výbor), a určitě před tím, než je uči-
něno jakékoliv veřejné prohlášení.

V rámci procesu sestavování rozpočtu je nutná úzká spolupráce mezi ministerstvem financí a cent-
rální vládou, a to po politické i technické stránce. Úlohou centra je zajistit, aby rozpočet byl připraven
v souladu s dříve definovanými principy, rozsoudit nebo urovnat konflikty mezi ministerstvem financí
a výdajovými ministerstvy a zajistit, aby do rozpočtového procesu byli odpovídajícím způsobem zapoje-
ni relevantní zainteresovaní účastníci. Při řešení sporných otázek a zkoumání zvláště citlivých otázek může
být užitečný mezirezortní výbor. A co je nejdůležitější: každý subjekt zapojený do rozpočtového procesu
musí plnit svou vlastní úlohu neformálním a odpovědným způsobem a k tomu mu musejí být poskytnuty
odpovídající prostředky a kapacity.

b) Otevřenost k podnětům z vnějšku: význam naslouchání

Konzultace mohou posílit proces dohledu zákonodárců nad vládní strategií a rozpočtem. Legislativní
projednávání ve výborech a podvýborech, zejména mimo prostředí projednávání ročního rozpočtu, které
je vystaveno tlakům, mohou představovat efektivní mechanizmus k obsáhlému konzultování přiměřenos-
ti politik.

Vláda by měla u svých politik a u plnění rozpočtu usilovat o zpětnou vazbu s organizacemi zvenčí,
včetně orgánů zastupujících zaměstnavatele a zaměstnance, odborné ústavy a akademiky a nevládní orga-
nizace. Užitečným mechanizmem pro projednávání vládní výdajové politiky mohou být poradní komise
složené ze zástupců různých částí společnosti. K zásadním otázkám své politiky může vláda sestavovat
skupiny ad hoc. Zpracování a rozšiřování studií, které hodnotí dopady návrhů vládních politik, a prová-
dění průzkumů a podobné postupy poskytují informace zainteresovaným účastníkům i občanské společ-
nosti a pomáhají vládě získat spolehlivou zpětnou vazbu. Průzkumy názorů uživatelů a/nebo schůzky se
zainteresovanými účastníky a uživateli při přípravě strategických plánů agentur mohou zvýšit jejich efek-
tivnost. A konečně v zemích se slabým plněním rozpočtu i slabými monitorovacími postupy mohou jenom
rozsáhlé mechanizmy zpětné vazby na občany být účinné při odhalování případů zanedbání povinností,
např. odhalení skutečnosti, že infrastrukturní projekty nebyly dokončeny podle určených materiálových
norem, v souladu s nákladovými restrikcemi nebo ve stanovené lhůtě, a také při odhalování podvodů a plý-
tvání. Tyto mechanizmy jsou výkonnou složkou často odmítány, ale vláda by je měla považovat za pro-
středky sledování nákladové efektivnosti a jako takové je podněcovat a podporovat.

Tyto konzultace by však neměly mít přímý vliv na samotný rozpočtový proces; ten musí být organi-
zován podle přísných pravidel tak, aby rozpočet byl připraven včas a aby nebyl vystaven nadměrnému tla-
ku od určitých zájmových a lobbistických skupin. Participace je stejně jako odpovědnost relativním, niko-
li absolutním pojmem.

3. Konsolidace fiskálních závazků

Makroekonomické projekce a cíle politiky vlády musejí být sdělovány veřejnosti. Zákonodárci a oby-
vatelstvo jako celek mají právo přesně znát cíle a záměry vládní politiky, a to nejenom proto, aby se zvý-
šila transparentnost a odpovědnost, ale také proto, aby se dosáhlo konsenzu v rámci občanské společnos-
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ti. I když budování takového konsenzu může nějakou dobu trvat a i když bude nutné absolvovat obtížná
jednání, půjde o velmi cenný základ pro silné a efektivní uskutečňování vládních politik a výdajových
programů.

V některých zemích jsou makroekonomické projekce vlády předkládány skupině nezávislých exper-
tů, kteří mají zhodnotit jejich přesnost a spolehlivost. V jiných zemích jsou projekce hodnoceny nejvyš-
ším kontrolním úřadem (např. v Británii a v kanadské provincii Nové Skotsko2). Nezávislost nejvyššího
kontrolního úřadu dodává projekcím na důvěryhodnosti. Avšak každá jiná forma účasti kontrolních úřa-
dů na procesu sestavování rozpočtu je problematická.

Některé země mají zákony a pravidla, které omezují fiskální politiku vlády („pravidla fiskální politi-
ky“3). Například tzv. „zlaté pravidlo“ stanoví, že veřejné výpůjčky nesmějí překročit výdaje na kapitálo-
vé investice (a nařizuje tak vyrovnanost nebo přebytek běžného rozpočtu)4. V některých případech musí
být celkový rozpočet ze zákona vyrovnaný. V mnoha zemích musejí být rozpočty nižších úrovní vlády
vyrovnané. Všeobecně platí, že v zemích s křehkou koaliční vládou, roztříštěným rozhodováním a legis-
lativními výbory fungujícími jako střediska pravidelného vyjednávání může být vhodné stanovit právně
závazné cíle. Tato pravidla jsou však často kritizována v tom smyslu, že upřednostňují „kreativní účet-
nictví“ a podporují netransparentní fiskální praktiky. Aby se takovéto příležitosti omezily, bylo by třeba
zveřejnit účetní metody a standardy. Dále se kritizuje, že tato pravidla, pokud jsou skutečně prosazována,
omezují volnost rozhodování vlády a mohou bránit vládám v přizpůsobování rozpočtů průběhu hospo-
dářského cyklu.5

V Evropské unii Maastrichtská smlouva stanoví specifická pravidla fiskální konvergence, jež se týka-
jí poměru vládního deficitu (potřeby financování vlády) k HDP a poměru dluhu k HDP (viz kapitola 3).
Tato kritéria jsou v kontextu evropské integrace velmi důležitá pro kandidátské země a mnoho z nich již
programy fiskální konvergence zavedlo.

V roce 1992 studie vypracovaná pro Evropskou unii zjistila, že výsledky fiskální politiky závisejí více
na institucionálních otázkách, jako je rozdělení pravomocí v rozpočtování, než na uplatňování dlouhodo-
bých fiskálních limitů.6 Proto má zásadní význam zajištění institucionálního uspořádání, jak bylo disku-
továno dříve. 

Některé země (například Nový Zéland se „zákonem o fiskální odpovědnosti“) nenařizují konkrétní
fiskální cíle, ale odkazují na kritéria jako „obezřetná úroveň“ a „přiměřená míra“ vládních půjček, dluhu
atd. V případě Nového Zélandu je ponecháno na vládě, aby specifikovala cíle v prohlášení k rozpočtové
politice, které představuje celkové příjmy a výdaje a projekce na několik let. Toto prohlášení je zveřejňo-
váno nejméně tři měsíce před tím, než je rozpočet předložen parlamentu, a je zkoumáno parlamentním
výborem, ale parlament o něm formálně nehlasuje (viz OECD, 1997b). Podobně britská vláda přijala v roce
1998 Kodex fiskální stability, který měl „posílit otevřenost, transparentnost a odpovědnost fiskální politi-
ky“. Podrobnosti jsou uvedeny níže v boxu 5.1.

B. Příprava makroekonomického rámce

1. Fiskální cíle a ukazatele

Stanovení fiskálních cílů na několik let dopředu vytváří rámec pro formulování rozpočtu, umožňuje
vládě jasně formulovat její fiskální politiku, legislativě a veřejnosti umožňuje sledovat realizaci vládní
politiky a činit vládu politicky a finančně odpovědnou. Fiskální cíle a ukazatele by měly zahrnovat tři
oblasti: současnou fiskální pozici (např. fiskální přebytek nebo schodek), fiskální udržitelnost (např. poměr
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dluhu, daní nebo výdajů k HDP) a zranitelnost (např. analýza složení vnějšího dluhu, někdy označované-
ho jako zahraniční dluh).

Fiskální projekce a definování fiskálních cílů by měly vycházet z konceptu „celkové vlády“ (general
government) definovaného podle standardů GFS a ESA95; tyto cíle by dále měly být rozloženy mezi cent-
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Box 5.1 KODEX FISKÁLNÍ STABILITY VELKÉ BRITÁNIE

V souladu s Kodexem se vláda zavazuje k následujícímu. Bude:

• provádět fiskální politiku a řízení dluhu v souladu se specifickým souborem zásad,

• stanovovat explicitně cíle své fiskální politiky a provozní pravidla a objasňovat všechny změ-
ny v nich provedené,

• provádět politiku řízení dluhu tak, aby bylo dosaženo konkrétního primárního cíle,

• tam, kde je to možné, bude zveřejňovat a kvantifikovat všechna rozhodnutí a okolnosti, kte-
ré mohou mít věcný dopad na hospodářský a fiskální výhled,

• zajišťovat, aby k sestavování veřejných účtů byly využívány účetní metody nejlépe ověřené
v praxi,

• zveřejňovat předběžnou zprávu k rozpočtu, která umožní diskuzi o zvažovaných návrzích
rozpočtu,

• zveřejňovat finanční prohlášení a zprávu k rozpočtu, aby bylo možné projednat klíčová roz-
počtová rozhodnutí a krátkodobý hospodářský a fiskální výhled,

• zveřejňovat zprávu o hospodářské a fiskální strategii naznačující dlouhodobé záměry vlády
a strategii do budoucna,

• zveřejňovat přesně stanovenou řadu informací ze svých ekonomických a fiskálních projekcí
včetně odhadů fiskální pozice očištěné o cyklické vlivy,

• zvát Národní kontrolní úřad (National Audit Office – NAO), aby provedl audit změn v klí-
čových předpokladech a postupech podporujících fiskální projekce,

• sestavovat zprávu o řízení dluhu naznačující plány vlády s řízením dluhu,

• postupovat všechny zprávy vydané na základě Kodexu výboru pro státní pokladnu Dolní sně-
movny,

• zajišťovat, aby veřejnost měla plný přístup ke zprávám vydaným na základě Kodexu.

Zdroj: United Kingdom, HM Treasury (1998a).



rální vládu a vlády místní. Fiskální projekce by měly pokrývat konsolidovaný účet vládních operací a kva-
zifiskální operace bankovního sektoru. Měly by být vyhodnoceny budoucí výdaje spojené s nepřímými
závazky vyplývajícími z vládních záruk a dalších zdrojů. Někdy se do fiskálních projekcí zahrnuje jen
centrální vláda, ale to má za následek zkreslující fiskální obraz a vede k pokušení přenést fiskální deficit
na subjekty místní samosprávy. Často je žádoucí zjišťovat rovněž potřebu financování (deficit) veřejného
sektoru a sestavovat „konsolidované účty“ za veřejný sektor jako celek.

Klíčovým nástrojem k hodnocení fiskální pozice vlády je tabulka vládních operací připravená podle
metodiky GFS, protože shrnuje všechny příjmy, výdaje nebo výlohy a financující transakce a obsahuje
všechny klíčové indikátory fiskálních sald (deficitů/přebytků). Vládní střednědobé projekce tvoří střed-
nědobý fiskální rámec, který je hlavní složkou makroekonomického rámce. GFS 2000 je založena na akru-
álním principu, ale s výjimkou spotřeby fixního kapitálu platí všechny položky této tabulky stejně pro
pokladní bázi jako pro akruální bázi účetnictví. Schéma 5.1 srovnává tabulku vládních operací na poklad-
ní bázi s tabulkou operací na bázi akruální.

Nejběžněji používaným ukazatelem fiskální pozice je rozpočtový schodek/přebytek. Hlavním cílem
politiky je zajistit, aby rozpočet byl financován neinflačním způsobem a bez vytlačování soukromých
investic, a přitom držet růst veřejného dluhu pod kontrolou.

Evropská unie v kontextu Maastrichtské/Amsterdamské smlouvy využívá pro potřeby definování
schodku, resp. přebytku vládních financí definice ESA95, tj. čisté výpůjčky/půjčky vládního sektoru. Ten-
to ukazatel deficitu se rovná celkovým výdajovým transakcím plus čistému pořízení dlouhodobého majet-
ku minus celkové příjmové transakce. Podle metodiky SNA93 a ESA95 nejsou finanční transakce jako
prodej (nebo pořízení) majetkových podílů a akcií zahrnovány při výpočtu schodku do příjmů (a ani syme-
tricky do výdajů). Úrok musí být vypočten na akruální bázi a pasiva musejí být náležitě evidována.

Rozpočtový schodek/přebytek na pokladní bázi (tj. výsledek pokladních operací) je ve verzi GFS
z roku 1986 definován jako souhrn výdajových operací plus čisté půjčky poskytnuté v rámci hospodářské
politiky („poskytnuté půjčky minus přijaté splátky“) minus vybrané příjmy (na pokladní bázi). Na rozdíl
od maastrichtské/amsterdamské definice obsahuje tato definice salda pouze pokladní transakce a finanč-
ní transakce zahrnuje „nad čarou“ pouze tehdy, jsou-li realizovány v rámci realizace politik vlády, jako je
např. prodej podílů a akcií v souvislosti s privatizačními programy. Protože tato definice nebere v úvahu
změny neuhrazených závazků, řada zemí rovněž vypočítává schodek na bázi závazků. Ten by měl být defi-
nován jako rozdíl mezi výdaji ve stadiu ověřování a vybranými příjmy (na pokladní bázi). Závazky, pokud
jsou řádně evidovány, zahrnují objednané, ale zatím neuhrazené dodávky a dodávky nasmlouvané v rám-
ci víceletých projektů. K přesnému odhadu neuhrazených závazků musejí být nevyřízené objednávky odli-
šeny od uskutečněných výdajů. K výpočtu rozpočtového salda na bázi závazků zavedla řada zemí zvlášt-
ní systémy pro sledování neuhrazených závazků. Tyto systémy ale nemohou nahradit správné účtování
o pasivech.

V metodice GFS 2000 zahrnuje tabulka vládních operací tři klíčová salda:

• Čistý provozní přebytek/schodek: Jde o příjmy minus výdaje, tj. změnu čistého jmění vyplývající
z transakcí. Toto saldo poskytuje měřítko udržitelnosti fiskálních politik. Protože se však spotřeba
fixního kapitálu obtížně měří, bude v praxi častěji vykazován hrubý provozní přebytek/schodek.

• Čisté půjčky/výpůjčky měří potřebu financování vládního sektoru. Jak bylo uvedeno výše, odpo-
vídají čisté výpůjčky deficitu vypočtenému podle požadavků Maastrichtské/Amsterdamské smlou-
vy.
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• Saldo operací vládních politik se rovná rozdílu mezi příjmy a výdaji kromě odpisů plus čisté poří-
zení nefinančních aktiv (dlouhodobých hmotných aktiv) v rámci vládních politik. Jedná se o akru-
ální ekvivalent schodku/přebytku na pokladní bázi.

Různé definice sald vyhovují různým účelům. Schodek na bázi pokladních operací umožňuje sledo-
vat přímou vazbu na vývoj peněžní zásoby, a tím na cíle a záměry měnové politiky. Saldo definované pod-
le metodiky ESA95 umožňuje smysluplnější hodnocení fiskální pozice vlády, protože zahrnuje všechny
nefinanční transakce, které zvyšují dluhové závazky vlády; náležitým způsobem definuje financující trans-
akce vlády. Oddělení finančních transakcí realizovaných politik tak, aby bylo možné vypočítat saldo ope-
rací vládních politik podle verze GFS z r. 2000, je užitečné také pro analýzu dopadu rozhodnutí fiskální
politiky. Země tak možná bude muset sledovat několik schodků podle různých definic; to by však nemě-
lo činit potíže za předpokladu, že klasifikace výdajů, příjmů a finančních operací jsou náležitým způso-
bem definovány a dostatečně podrobně rozvedeny. Země, které jsou kandidáty členství v Evropské unii,
by však měly do svých finančních předpisů zavést spíše definici schodku/přebytku podle ESA95, aby
jejich systém finančního výkaznictví odpovídal požadavkům EU.

Metodiky ESA95 a GFS 2000 jsou založeny na akruálním principu. Odpisy dlouhodobého majetku
však neovlivňují deficit vypočtený na akruální bázi (odpisy, resp. spotřeba fixního kapitálu jsou zahrnuty
jako výdaj), ale to je kompenzováno tím, že jsou snížena dlouhodobá aktiva (příjem). Ke stanovení salda
vládních operací podle definic ESA95 a GFS 2000 tak není nezbytné sledovat spotřebu fixního kapitálu.

Schéma 5.1 ukazuje hlavní prvky zahrnuté do různých definic sald a fiskální bilance jak na bázi poklad-
ní, tak bázi akruální.

V závislosti na cílech analýzy a kontextu dané země je pro fiskální analýzu užitečná řada dalších bilan-
cí. Primární bilance – na rozdíl od salda operací prováděných za účelem realizace politik – zachycuje roz-
díl mezi neúrokovými výdaji na jedné straně a příjmy a granty na straně druhé. Jako cíl pro rozpočtovou
politiku nezávisí na výkyvech úrokových sazeb a měnových kurzů, a proto je za určitých okolností lep-
ším měřítkem vládní snahy po narovnání fiskální politiky.

Vládní čisté (hrubé) úspory se rovnají čistému (hrubému) provoznímu přebytku upravenému o saldo
pohledávek a závazků vyplývajících z kapitálových transferů. Teoreticky měří příspěvek vlády ke tvorbě
zdrojů financování investic a hospodářskému růstu. Protože však běžné výdaje vlády mohou být stejně
důležité pro růst jako výdaje kapitálové, měl by být makroekonomický význam tohoto ukazatele vyklá-
dán opatrně.

V zemích s vysokou inflací, v nichž je vhodné sledovat dopad inflace na výši dluhu, se často použí-
vá tzv. operativní deficit; jde o deficit na pokladní bázi snížený o tu část úrokových plateb, kterou lze při-
psat inflaci.7 Někdy může být vhodné sledovat jednorázové fiskální efekty některých operací, například
prodeje veřejného majetku nebo mimořádného snížení daňových nedoplatků.

Ukazatele fiskální udržitelnosti vládních politik zahrnují ukazatele, jako jsou podíly dluhu k HDP, celko-
vých daňových příjmů k HDP, čistých závazků průběžně financovaných systémů sociálního zabezpečení atd.

Podíly daňových příjmů k HDP a veřejných výdajů k HDP jsou důležitými ukazateli postavení vlád-
ního sektoru v ekonomice. Mnoho zemí si stanovilo za cíl fiskální politiky zmenšení těchto podílů, aby
podpořilo rozšiřování aktivit soukromého sektoru.

Akruální účetnictví umožňuje, aby vláda lépe ocenila hodnotu svých aktiv, pasiv a čistého jmění a jejich
dopady na udržitelnost fiskální politiky. Výše definovaný čistý provozní přebytek zahrnuje změny v akti-
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vech a pasivech týkající se pouze transakcí. Tyto změny závisejí přímo na vládní politice. Změny v čistém
jmění však jsou vyvolány i jinými ekonomickými faktory. Velké pohyby v čistém jmění mohou být způ-
sobeny změnami v oceňování aktiv, např. půdy, se kterou vláda nehodlá bezprostředně nakládat. Proto se
ukazatel čistého jmění jako ukazatel hodnocení fiskální politiky v krátkém období musí používat velmi
opatrně.8

151Formulace rozpočtové politiky a příprava rozpočtu

Schéma 5.1 BILANCE VLÁDNÍCH OPERACÍ: DEFINICE SALD OPERACÍ 
VLÁDNÍHO SEKTORU

Pokladní báze (GFS 1986)

Příjmy a granty
Příjmy

Daňové příjmy (vč. pojistného na SZ)
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy (vč. prodeje fixních aktiv)

Granty
Výdaje a půjčky minus splátky

Běžné výdaje
Zboží a služby

Mzdy a platy
Příspěvky zaměstnavatelů
Ostatní zboží a služby

Úroky placené
Dotace
Transfery

Kapitálové výdaje a transfery
Půjčky minus splátky

Deficit (–) / přebytek (+) na pokladní bázi

Financování
Domácí

Bankovní sektor
Ostatní

Zahraniční

Memorandum: Změny stavu nedoplatků
Uhrazené nedoplatky
Nové nedoplatky

Akruální báze (GFS 2000)

Běžné transakce a kapitálové transfery
Příjmy

Daně
Sociální pojistné
Granty
Ostatní příjmy

Výdaje
Mzdové výdaje
Spotřeba zboží a služeb
Úroky
Dotace
Granty
Sociální dávky
Transfery a ostatní výdaje

Hrubý provozní přebytek (příjmy minus výdaje, bez zahrnutí
odpisů dlouhodobých aktiv)

Odpisy dlouhodobých aktiv

Čistý provozní přebytek (příjmy minus výdaje, včetně odpisů
fixního kapitálu)

Transakce s dlouhodobými aktivy
Čisté pořízení dlouhodobých aktiv

Pořízení dlouhodobých hmotných aktiv
minus Prodaná dlouhodobá aktiva
minus Odepsaná dlouhodobá aktiva

Změna stavu zásob
Čisté pořízení ostatních nefinančních aktiv

Čisté půjčky/výpůjčky (1) (čistý provozní přebytek minus 
čisté transakce s dlouhodobými hmotnými aktivy)

Transakce s finančními aktivy a pasivy (financování)
Čisté pořízení finančních aktiv v rámci realizace politik

Saldo operací politik vlády (čisté půjčky/výpůjčky minus čisté 
pořízení finančních aktiv v rámci realizace politik)

Čisté pořízení finančních aktiv pro účely řízení likvidity
Domácí

Centrální banka a finanční korporace
Ostatní

Zahraniční
Čisté převzetí závazků

Domácí
Centrální banka a finanční korporace
Ostatní

ZahraničníZdroj: GFS (1986 a 2000).

(1) Rovná se hrubému provoznímu přebytku plus
hrubé pořízení dlouhodobých hmotných aktiv.
Čisté půjčky /výpůjčky jsou vládním deficitem 
podle definice v nařízení Evropské rady 
(EC 475/2000).



Vhodné je i vyhodnocovat „fiskální zranitelnost“, a to zejména v zemích, které těží z krátkodobého
přílivu kapitálu. Takové hodnocení by mohlo být založeno na analýze splatnosti vládního dluhu, objemu
použitelných devizových rezerv ap.

2. Metodologické otázky

a) Analytický rámec

Fiskální cíle vlády by měly být definovány v mezích konzistentního a komplexního střednědobého
makroekonomického rámce. Střednědobý makroekonomický rámec obvykle zahrnuje projekce platební
bilance, reálného sektoru (nebo výrobního sektoru), fiskálních účtů a měnového sektoru. Je to nástroj kon-
troly konzistentnosti předpokladů nebo projekcí týkajících se hospodářského růstu, fiskálního přebytku
nebo schodku, platební bilance, kurzového vývoje, inflace, růstu úvěru a jeho rozdělení mezi soukromý
a veřejný sektor, politik v oblasti zahraničních půjček ap.

Makroekonomické projekce by měly vycházet z konzistentního popisu vztahů mezi ekonomickými
jednotkami, resp. sektory. Pro tyto účely používají členské státy EU společný rámec a metodiku národ-
ních účtů (ESA95).

Projekce transakcí veřejného sektoru a jejich výsledků by na druhé straně měly být prezentovány na
bázi, která je slučitelná s národním rozpočtem a vládní finanční statistikou, zatímco projekce týkající se
vnějšího sektoru by měly být prezentovány v mezinárodně uznávaném standardu (MMF) platební bilan-
ce. Proto je při sestavování analytického rámce pro makroekonomické projekce nutné vzít v úvahu meto-
dologické rozdíly mezi standardy SNA, vládní finanční statistikou země a manuálem MMF pro platební
bilanci. To nepředstavuje velké problémy, pokud si jsou prognostici vědomi těchto metodologických roz-
dílů a úzce spolupracují se specialisty zabývajícími se národními účty, kteří jim mohou napomoci při vyla-
ďování projekcí podle národních účtů a projekcí fiskální a platební bilance.

Ve většině zemí se hlavní rozdíly mezi systémem vládního finančního výkaznictví a národními účty
týkají báze účtování a definice vládního sektoru. SNA je založen na časovém rozlišování, zatímco systém
vládního finančního výkaznictví, které obvykle vychází z metodologie GFS 1986, je založen na bázi
pokladní. Navíc pokrytí vládního sektoru je často komplexnější v národních účtech než ve vládních finanč-
ních výkazech, které často vynechávají některé vládní subjekty (jako např. nižší orgány nemající celo-
státní působnost nebo některé autonomní fondy a agentury). Proto by při přípravě makroekonomického
rámce v souladu se standardy SNA93 a ESA95 měl prognostik vědět, jak se v národních účtech odhadu-
je vládní spotřeba a hrubé investice. Skutečnost, že mnoho makroekonomických projekcí je připravová-
no bez znalostí těchto metodologických problémů, vede k nesrovnalostem mezi projektovanými a sku-
tečnými daty, kterým by bylo možné se vyhnout.

I tehdy, když makroekonomický rámec je založen na definici vládního sektoru v souladu s SNA93
a ESA95, jsou dalším významným zdrojem podkladů pro přípravu rozpočtu fiskální projekce. Proto muse-
jí projekce rozlišovat mezi centrální vládou a dalšími vládními subjekty.

b) Modelování

Každá projekce musí být založena na formálním modelu ekonomiky, který tvoří jak sestavování ana-
lytického rámce založeného na národních účtech, tak popis chování ekonomických subjektů. Míra sofis-
tikovanosti modelu závisí nejen na technických kapacitách země, dostupnosti přiměřených nástrojů a kva-
litě národních účtů a dalších relevantních statistických dat, ale také na účelu a rozsahu projekcí.
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Makroekonomické modely mohou být relativně jednoduché. Hlavním cílem vlády při přípravě mak-
roekonomických projekcí je stanovit všeobecný rámec pro formulování makroekonomických cílů a kon-
trolu jejich shody. Sofistikované ekonometrické modely a podrobné popisy analytického rámce jsou uži-
tečné, ale pro přípravu makroekonomických projekcí nejsou nezbytně nutné. V těchto souvislostech tyto
modely skutečně mají určité nevýhody. Práce se složitými modely chce svůj čas a je k ní nezbytný silný
technický tým, zatímco rozpočet je obvykle připravován k pevně stanovenému termínu. Pokročilé eko-
nometrické postupy mohou vyvolat pocit ztráty konkrétnosti a „iluzi prognózy“, která může snížit jejich
praktickou hodnotu. Jednodušší modely se také dají snadněji použít v diskuzích o fiskální politice, zatím-
co výstupy sofistikovaného ekonometrického modelu závisejí na postupu, který použil tvůrce modelu,
a proces je často méně průhledný.
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Schéma 5.2 VZTAHY MEZI HLAVNÍMI MAKROEKONOMICKÝMI ÚČTY

VEŘEJNÉ
ROZPOČTY

OSTATNÍ
DOMÁCÍ

SEKTORY

ZAHRANIČNÍ
SEKTORBANKOVNÍ

SEKTOR

Financování

Výroba

Dovozy
Vývozy

Přímé 
daně

Mzdy
Transfery

Spotřeba
Investice

Ostatní
toky

Ostatní
toky

Spotřeba 
Investice

Dluhová 
služba

Nepřímé 
daně

TRH ZBOŽÍ A SLUŽEB
(„reálný sektor“)

Nejjednodušší makroekonomické modely obvykle obsahují čtyři hlavní ekonomické sektory: vládu
(veřejné rozpočty), bankovní sektor, zahraničí a „zbytkový“ sektor (často nazývaný „soukromý“ sektor):
viz schéma 5.2. Tyto sektory obchodují jak s finančními aktivy, tak se zbožím a službami. Trh se zbožím
a službami je „reálný sektor“ (neboli „produkční sektor“) odvozený z národních účtů. Nejjednoduššími
modely jsou obvykle „kvaziúčetní“ modely. Tyto modely zahrnují zejména bilanční rovnice, které vyrov-
návají účty jednotlivých sektorů, analýzu toků fondů a pouze omezený počet behaviorálních vztahů, kte-
ré jsou často definovány pomocí jednoduchých podílových ukazatelů a nevyužívají ekonometrické tech-
niky.9 Příkladem bilančního vztahu je známá identita HDP (HDP minus čisté vývozy se rovná spotřeba
plus hrubé domácí investice). Příkladem behaviorálního vztahu je vztah mezi změnou fiskálního deficitu
země či peněžní zásobou (která může být definována různými způsoby) a změnou HDP nebo národního
důchodu.

Model obsahuje jak exogenní proměnné (tj. předpoklady a vztahy určené mimo model), tak endogenní
proměnné, které jsou vypočítávány modelem. Je známo mnoho postupů dosažení řešení. Např. může být

Poznámka: Šipky ukazují směry finančních toků.



model navržen tak, aby vypočítal požadavky vlády na výpůjčky při dané množině exogenních předpo-
kladů o HDP a vládních výdajích; nebo může být alternativně odhadován dopad exogenních předpokla-
dů financování a měnové politiky na HDP. Teoreticky je řešení determinováno výchozím makroekono-
mickým přístupem (např. monetaristickým, keynesiánským atd.). V praxi je však více než samotný způsob
dosažení řešení důležitý způsob práce s modelem. Aby model přinesl uspokojivé výsledky, je nezbytné
postupovat v iteracích, musejí být testovány různé hodnoty exogenních proměnných a v každé iteraci se
musí provádět vyhodnocení výsledků. To, co je v modelu exogenní, je ve skutečnosti často v iterativním
procesu endogenní. Ve skutečnosti by dosažení řešení mělo být definováno způsobem, který je nejvý-
hodnější pro práci s modelem a pro vytváření efektivního dialogu s vyššími úředníky a ministry. Z toho-
to hlediska je často vhodné pro přípravu různých scénářů vývoje vládních deficitů, které vycházejí z pro-
jekcí HDP a z fiskálních projekcí, pracovat s jednoduchým střednědobým makroekonomickým modelem
(zatímco pro potřeby měnové politiky se často používají modely krátkodobé).

Kromě makroekonomického modelu jsou často k přípravě střednědobého fiskálního rámce nezbytné
specifické analýzy. Například prognóza příjmů by měla být založena spíše na podrobných analýzách a pro-
gnózách jednotlivých daní než se spoléhat na agregátní výstupy makroekonomického modelu, ať je míra
jeho sofistikovanosti jakákoliv.

c) Význam dat

Makroekonomické projekce musejí být založeny na přesných a včasných datech národních účtů a na
dalších podobně kvalitních statistických údajích pro sektor veřejných rozpočtů a platební bilance. Kromě
toho by se měly shromažďovat údaje z ekonomických průzkumů provedených státním statistickým úřa-
dem, soukromým sektorem nebo centrální bankou. V počátečním stadiu přípravy makroekonomického
rámce by se měly shromáždit projekce od vládních orgánů nebo organizací soukromého sektoru. Ty by se
měly využít jak ke konstatování hlavních předpokladů, tak k hodnocení závažnosti předběžných výsled-
ků. Při přípravě fiskálních projekcí je třeba zvážit ty změny v zákonech a předpisech, jež ovlivňují příj-
my, výdaje, financování a další finanční operace vlády.

3. Potřeba vyhodnocení fiskálních rizik

Vlády jsou vystaveny – implicitně či explicitně – mnoha fiskálním rizikům spojeným např. s přírod-
ními katastrofami či zárukami a změnám ve vnějším ekonomickém prostředí a událostem nebo „šokům“,
které jsou mimo jejich kontrolu. Velké hospodářské vnější šoky, jako byl např. dopad ruské a asijské kri-
ze v letech 1998–99 na sousední země a jako jsou přírodní katastrofy, se dají jen obtížně předvídat pře-
dem (pokud vůbec). Takové situace pak vyžadují výjimečná opatření, jako je detailní přehodnocení všech
schválených výdajů a možností jejich vázání. Řada fiskálních rizik se však dá vyhodnotit snadněji a měla
by být ošetřena v rámci normálního rozpočtového procesu. Za takových okolností je možné použít stan-
dardní nástroje hodnocení a řízení rizika.

Při rozhodování o přiměřenosti fiskálních cílů a rozpočtových agregátů si tvůrci fiskální politiky muse-
jí být vědomi fiskálních i ekonomických rizik a jejich případného fiskálního dopadu. Navíc je nutné odhad-
nout, v jakém rozsahu má být do rozpočtu zahrnuta zvláštní rezerva na mimořádné události. Taková rezer-
va by měla pokrývat fiskální rizika, jako jsou např. rizika související s vládními zárukami a dopadem změn
kurzů na náklady dluhové služby. Výše zvláštní rezervy by však neměla překročit 1–3 % celkového roz-
počtu; jinak bude ve fázi plnění rozpočtu dominovat politické vyjednávání ohledně rozdělení rezervy.

Makroekonomické projekce, z nichž rozpočet vychází, by měly zahrnovat varianty vypočtené na zákla-
dě různých předpokladů, jako jsou změny světových cen ropy a změny ve vývoji světové ekonomiky. Sys-
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tematicky vyhodnocován by měl být také střednědobý dopad změn kurzů a úrokových sazeb na náklady
dluhové služby. Pečlivě revidovány s přihlédnutím k případným změnám ve vnějším prostředí musejí být
předpoklady přílivu a odlivu kapitálu. Je třeba také hodnotit fiskální rizika týkající se nepřímých závaz-
ků a závazků fiskální politiky. Kromě toho by při přípravě svých programů a rozpočtů měly výdajové
agentury provádět hodnocení ekonomických a finančních rizik odvíjejících se z uskutečňování různých
politik a projektů, za něž jsou odpovědné.

4. Odhady agregátních výdajů a střednědobý rozpočtový rámec

Střednědobý fiskální rámec obvykle prezentuje vysoce agregované údaje na výdajové straně. Ukazu-
je pouze celkové mzdy ve veřejném sektoru, výdaje na jiné zboží a služby, placené úroky, vládní transfe-
ry a kapitálové výdaje. K definování střednědobých cílů je však nezbytná podrobnější analýza a projed-
nání v rámci vlády. Například k přípravě agregovaných projekcí ve střednědobém fiskálním rámci je třeba
dostatečně podrobně přezkoumat transfery nebo nároky a porovnat předpoklady budoucího vývoje s pokra-
čujícími závazky.

V praxi by se měl při přípravě střednědobého fiskálního rámce na základě celkového makroekono-
mického rámce odhadovat dopad předpokladů a agregátních fiskálních cílů na skladbu výdajů podle sek-
torů nebo strategických oblastí, aby bylo možné vyhodnotit, zda jsou fiskální cíle realistické a udržitelné
a jaké podmínky jsou nutné k jejich splnění. Stanovení agregátních fiskálních cílů nelze provádět izolo-
vaně od formulování změn rozpočtové politiky.

Příprava agregátních víceletých odhadů výdajů podle široce pojatého funkčního členění nebo strate-
gických oblastí pomůže jak při formulování agregátních fiskálních cílů, tak při volbě strategické politiky.
V těchto odhadech by se také měly specifikovat projekce výdajů u programů, které mají nejvýznamnější
fiskální dopad do budoucích období (např. investiční programy značného rozsahu a nárokové programy).
Stanovení agregátních odhadů je složkou střednědobého rozpočtového rámce; pokrývá jak příjmové, tak
výdajové projekce centrální vlády (včetně mimorozpočtových fondů) a tam, kde je to možné, i projekce
příjmů a výdajů ostatních úrovní vlády. Schéma 6.1 v kapitole 6 popisuje možnou strukturu střednědobé-
ho rozpočtového rámce, formát agregátních víceletých výdajových odhadů (nebo výdajového rámce) a to,
jak spolu navzájem souvisejí různé rámce potřebné k přípravě rozpočtu a formulování střednědobých roz-
počtových politik. Střednědobý rozpočtový rámec sám o sobě je potenciálně efektivním nástrojem roz-
počtového procesu. Může se například využívat k přípravě výchozích výdajových stropů v počáteční fázi
ročního rozpočtového cyklu (ten je rozebírán dále) a k podpoře formulování rozpočtové politiky.

5. Příprava makroekonomického rámce

a) Kroky při přípravě střednědobého makroekonomického rámce

Příprava střednědobého makroekonomického rámce je iterativním procesem. Příprava předběžného
scénáře připraveného za předpokladu nezměněných politik vyžaduje definovat soubor “primárních“ cílů;
ke konečnému rámci je ale zapotřebí postupné sladění a sblížení všech záměrů a cílů. Pokud by byl v prů-
běhu tohoto procesu posuzován pouze jediný cíl (např. fiskální deficit), existovalo by riziko, že ostatním
důležitým cílům bude vymezena pouze úloha cílů de facto „zbytkových“.

Problémy identifikované při přípravě projekcí (např. nekonzistence mezi cíli hospodářského růstu
a měnovou politikou) musejí být projednány mezi orgány odpovědnými za stabilizační makroekonomic-
kou politiku. Výchozí scénář připravený za předpokladu nezměněných politik poskytuje podstatné mak-
roekonomické informace potřebné pro přípravu detailních projekcí a tyto projekce zase obvykle vedou

155Formulace rozpočtové politiky a příprava rozpočtu



k revizím výchozího scénáře. Tato iterace by se měla opakovat tak dlouho, dokud není dosaženo konzi-
stence v celkovém makroekonomickém rámci.

Příprava střednědobého makroekonomického rámce by měla být i činností kontinuální. Rámec musí
být připraven na počátku každého rozpočtového cyklu, aby naznačil výdajovým ministerstvům odpoví-
dající hlavní směr. V průběhu dalších stadií přípravy rozpočtu by pak měl být aktualizován s přihlédnu-
tím k nenadálým změnám v ekonomickém a fiskálním prostředí. Ve fázi plnění rozpočtu je třeba, aby mak-
roekonomické projekce byly aktualizovány tak často, aby bylo možné vyhodnotit dopad exogenních změn
nebo možných skluzů v plnění rozpočtu.

Kromě přípravy rámce „za nezměněných politik“ je důležité formulovat varianty postavené na růz-
ných ekonomických předpokladech, jako jsou např. změny ve světové ekonomice a změny mezinárodních
cen surovin. Vyhodnotit je třeba rizika spojená s nečekanými změnami makroekonomických parametrů;
a již předem by měly být připraveny reakce politiky.

b) Dělba odpovědností za střednědobé predikce

Všeobecně by se příprava makroekonomických predikcí měla týkat přímo orgánů odpovědných za for-
mulování politik a za technické otázky, tedy většinou ministerstva financí, centrální banky, státní poklad-
ny, ministerstva hospodářství, státního statistického úřadu a podle potřeby rezortních ministerstev.

V mnoha zemích nese za přípravu makroekonomického rámce a projekcí celkovou odpovědnost jed-
no ministerstvo nebo agentura, často ministerstvo financí. V jiných zemích je odpovědnost za přípravu
makroekonomických projekcí rozdrobena. Např. ministerstvo financí může být odpovědné za fiskální pro-
jekce, ministerstvo hospodářství za projekce „reálného“ sektoru, centrální banka za měnové predikce a pla-
tební bilanci. V takových případech jsou makroekonomické projekce jednoduše konsolidovaným soubo-
rem prognóz různých agentur. Tento postup však obvykle vede k malé konzistentnosti projekcí
a k nedostatečnému dialogu o otázkách dalšího postupu vlády. Jestliže je odpovědnost rozdrobena, je nut-
né vytvořit odpovídající koordinační výbory a postupy, aby bylo možné prozkoumat různé soubory pro-
jekcí, vyhodnotit jejich reálnost a konzistentnost a provést potřebné změny. Protože k práci na přípravě
makroekonomických projekcí je nutná koordinace statistických dat a specializované znalosti v několika
oborech (národní účty, veřejné finance, měnová politika atd.), je fungování neformální sítě technických
pracovníků zabývajících se makroekonomickými a statistickými otázkami stejně důležité jako formální
struktura oficiálních koordinačních výborů.

Další problémy mohou vzniknout tehdy, když je agentura odpovědná za přípravu makroekonomické-
ho rámce oddělena od subjektu odpovědného za celkové řízení rozpočtu. Argumentem ve prospěch tako-
vého uspořádání je snaha omezit tlaky, jež vyplývají z potřeb každodenního rozpočtového managementu
rozpočtu, na agenturu odpovědnou za přípravu makroekonomického rámce; tím se vytváří prostor pro lep-
ší zohlednění střednědobých strategických otázek. V praxi se tím však často přerušuje spojení mezi pří-
pravou makroekonomického rámce a probíhajícím dialogem o makroekonomické politice; tím se přípra-
va rámce stává formálním mechanickým cvičením, zatímco reálné otázky se řeší někde jinde (například
na setkáních zástupců ministerstva financí, výdajových ministerstev, centrální banky a mnohostranných
poskytovatelů technické pomoci).

Ať je dělba kompetencí za přípravu makroekonomických prognóz jakákoliv, za přípravu střednědo-
bého fiskálního rámce, který je tou nejvýznamnější složkou makroekonomického rámce, musí být odpo-
vědné ministerstvo financí. Musí mít vnitřní kapacity pro analýzu makroekonomických projekcí, pro hod-
nocení rizik spojených s různými makroekonomickými a fiskálními scénáři a pro přípravu svého vlastního
scénáře, který by sloužil jako základ pro vyhodnocení vnitřní provázanosti a reálnosti oněch různých mak-
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roekonomických a fiskálních scénářů. Proto by v rámci ministerstva financí měl být vytvořen odbor nebo
oddělení makroekonomické a fiskální politiky, který by byl vybaven „technicky“ zaměřenými odborníky
na makroekonomii a veřejné finance.

C. Podmínky pro přípravu zdravého rozpočtu

Příprava rozpočtu se neobejde bez kompromisů a stanovení priorit mezi sektory a programy s cílem
zajistit, aby rozpočet odpovídal vládním politikám a prioritám. Dále by měly být vybrány varianty, které
jsou nákladově nejefektivnější. A konečně výdajové agentury musejí při realizaci programů věnovat pozor-
nost zvyšování své provozní efektivnosti; samotný rozpočtový proces by pak měl dávat podněty k tomu,
aby výdajové agentury ve funkci správců programů zlepšovaly svou efektivnost. Žádný z těchto cílů nemů-
že být náležitě splněn, jestliže nebudou sjednoceny rozhodovací procesy; jestliže do procesu nebudou od
počátku zabudována finanční omezení a ta vynucována ve všech stadiích rozpočtového procesu a jestliže
se pozornost nezaměří na hlavní problémy rozpočtové politiky.

1. Potřeba sjednocení procesů

Programování výdajů a příprava rozhodnutí o alokaci zdrojů jsou kontinuální činností; rozpočet je při-
tom potenciálně mocným nástrojem jejich vnitřní soudržnosti. To vyžaduje odpovídající institucionální uspo-
řádání (viz výše), které by zajistilo, aby rozpočet efektivně plnil své primární funkce a cíle. Kromě otázek
rozebíraných v kapitole 1 je další příčinou rozdrobenosti rozpočtového procesu organizační uspořádání pří-
pravy kapitálového rozpočtu. V řadě tranzitivních zemí je odpovědnost za přípravu kapitálového rozpočtu10

svěřena jinému subjektu (ministerstvu hospodářství), než který připravuje rozpočet pro běžné výdaje (minis-
terstvo financí). Dalším komplikujícím faktorem je v mnoha tranzitivních zemích vazba mezi kapitálovým
rozpočtem a přípravou programu veřejných investic (Public Investment Programme – PIP) – viz kapitola 6.

Takové uspořádání vyhovovalo předchozímu modelu centrálního plánování; brání však integraci ana-
lýzy běžných a investičních výdajů, která je však pro každé dobré rozpočtování nezbytná. Takovéto uspo-
řádání se vyskytuje také v rozvojových zemích a v nově se rozvíjejících ekonomikách; vyhovovalo sice
rozvojovému přístupu šedesátých a sedmdesátých let, ale nevyhovuje ve většině zemí vyspělých. Static-
ký a mechanický pohled na vztah mezi investicemi a růstem (obvykle ztotožňovaný s Harrodovým-Doma-
rovým modelem11) se již dávno projevil jako simplifikující a velmi často zavádějící. Kapitálové výdaje
nejsou jediným faktorem, který přispívá k budoucí výrobě. Pro hospodářský rozvoj má význam nejenom
objem investic, ale i efektivnost investic a odpovídající kombinace kapitálových a běžných výdajů (např.
kvalifikovanost a mzdy učitelů mohou ovlivnit úroveň vzdělávání, lidský kapitál a budoucí hospodářský
růst více než počet nových škol). Někdy se oddělení postupů pro přípravu kapitálového rozpočtu a pro-
vozního rozpočtu zdůvodňovalo tím, že investiční výdaje byly financovány z výpůjček. Vládní politika
v oblasti výpůjček by se však neměla týkat jen žádoucí zásoby kapitálu. Komerční podnik připravuje svůj
plán výpůjček podle toho, jaký tok příjmů a zisků očekává od nových kapitálových investic. Vláda však
musí vzít v úvahu makroekonomické účinky svých politik; jak běžné, tak kapitálové výdaje ovlivňují agre-
gátní poptávku a politika v oblasti výpůjček musí vycházet z makroekonomických a fiskálních cílů v jejich
celistvosti, a nejenom z investičních úvah.

Když je rozpočet kapitálových investic připravován ministerstvem hospodářství, ministerstvo financí
obvykle zřizuje pro investice globální finanční „obálku“, v jejímž rámci je připravován kapitálový rozpo-
čet. V některých zemích to může vést jak k podinvestování, tak k nedostatku zdrojů na pravidelnou údrž-
bu, a to navzdory významu těchto výdajů pro hospodářský rozvoj. Proto se zdroje přidělené na kapitálo-
vé výdaje někdy vypočítávají jako zůstatek odečtením potřeb provozních výdajů od očekávané celkové
výše rozpočtových zdrojů, přičemž se upřednostňují nárokové programy a další běžné výdaje. Naopak
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v ostatních případech tento dvojí postup vytváří nadměrné tlaky na zvýšení výdajů. Např. ministerstvo
školství předloží samostatné programy na výstavbu školy a na provozní výdaje ministerstva a bude se sna-
žit získat maximální zdroje pro oba, přičemž nebude posuzovat varianty, kterými by mohla být výstavba
menšího počtu škol a nábor většího počtu učitelů. Nebo bude přijato rozhodnutí o zahájení projektu pod-
statných kapitálových investic, aniž by se analyzoval jeho okamžitý a budoucí fiskální dopad.

K vybudování moderního rozpočtového systému by tranzitivní země měly sjednotit své rozpočtové
procesy a pověřit úplnou kontrolou nad svým kapitálovým rozpočtem ministerstvo financí. Ministerstvo
hospodářství může během přípravy rozpočtu poskytovat rady k hospodářským nebo sociálním otázkám,
ale nemělo by se přímo zabývat přípravou kapitálového rozpočtu a programováním investic. Takové pře-
nesení pravomocí je obvykle proveditelné na technické úrovni, ale někdy těžko uskutečnitelné z důvodů
politických.12 V každém případě musejí být ustanoveny přiměřené koordinační mechanizmy k zajištění
efektivního dohledu ministerstva financí nad přípravou rozpočtu (např. ministerstvo financí a ministerstvo
hospodářství společně přezkoumají žádosti sektorových rozpočtů spadajících do kompetence ministerstva
financí).

Kromě toho je třeba se vyhnout vytváření speciálních mechanizmů pro přípravu víceletého investič-
ního programu, které by rozdrobily procesy výdajového programování. V některých tranzitivních zemích
byly učiněny pokusy vytvořit centrální jednotky programování investic nezávisle na ministerstvu financí,
a to navzdory tomu, že ministerstvo financí je plně odpovědné za přípravu kapitálového rozpočtu.13 Tyto
jednotky jsou často zřizovány z důvodu nějakého přání grantových agentur nebo proto, aby se vytvořil
mechanizmus pro správu získaných darů a grantů; to ale neospravedlňuje jejich zřízení mimo organizaci
odpovědnou za přípravu kapitálového rozpočtu.

2. Potřeba včasných rozhodnutí

Součástí přípravy rozpočtu jsou i obtížná rozhodování. Tato rozhodování s sebou přinášejí náklady;
těm je sice možné se vyhnout, ale zpravidla za cenu mnohem větších nákladů v budoucnosti. Je důležité,
aby při formulování rozpočtu docházelo k potřebným kompromisům. Pak bude možné bezproblémově
realizovat prioritní programy a vyhnout se tomu, aby při realizaci rozpočtu docházelo k jejich rozvratu.
Politické úvahy, únikové mechanizmy uvedené níže a nedostatek potřebných informací (zejména o dlou-
hodobých závazcích) často vedou k odkládání těžkého rozhodování až do fáze plnění rozpočtu. Odklad
volbu neusnadňuje, ale naopak ji ztěžuje a důsledkem je méně efektivní rozpočtový proces.

Pokud jsou příjmy nadhodnoceny a dopad dlouhodobých závazků podhodnocen, musí ve fázi plnění
rozpočtu zákonitě dojít k výraznému krácení výdajů. K nadhodnocení příjmů může docházet z technic-
kých důvodů (např. špatného ocenění dopadu změny daňové politiky nebo zvýšení daňových výdajů), ale
častěji se tak děje v důsledku záměru ministerstev zahrnout do rozpočtu nebo v něm zachovat nadměrný
počet programů, přičemž se bagatelizují potíže s jejich financováním. Podobně podhodnocení výdajů může
pocházet z nerealistických odhadů nákladů na nepokryté závazky (například dávky poskytované mimo
rozpočet) nebo z nerealistických odhadů dopadu trvalých závazků; někdy však může jít o úmysl-taktiku
zahajování nových programů se záměrem prosadit zvýšení výdajů na program ve fázi plnění rozpočtu. Je
důležité nepočítat s tím, že by institucionální problémy tohoto rázu mohla vyřešit „technická“ zlepšení
sama o sobě.

Příliš optimistický rozpočet vede ke kumulaci nesplacených závazků a vnáší zmatek do pravidel dodr-
žování schváleného rozpočtu. Na počátku přípravy rozpočtového procesu by výdajové agentury měly dostat
jasné signály o tom, jaká výše výdajů je slučitelná s rozpočtovými omezeními. Je možné špatně plnit rea-
listický rozpočet, ale je nemožné plnit dobře rozpočet nerealistický. Pro nápravu dopadů nerealistického
rozpočtu nejsou v průběhu plnění rozpočtu k dispozici žádné uspokojivé mechanizmy. Plošné škrty schvá-
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lených výdajů vedou k tomu, že omezené zdroje se neefektivně rozmělňují mezi nepřiměřeně vysoký počet
aktivit. Selektivní krácení výdajů vede k politizování plnění rozpočtu a často nahrazuje programové pri-
ority prioritami dodavatelskými. Selektivní krácení schválených výdajů společně s mechanizmem regula-
ce závazků umožňuje sice tyto problémy, částečně eliminovat, ale přesto způsobuje potíže; výdajovým
agenturám chybí jistota a dostatek času na to, aby přizpůsobily své programy a své závazky.

Původně vyšší, ale realističtější cíl fiskálního schodku je mnohem vhodnější než optimistický cíl zalo-
žený na nadhodnocených příjmech nebo podhodnocených existujících výdajových závazcích; to by totiž
vedlo ke zpoždění plateb a nedoplatkům, a tedy k neefektivnosti, a snižovalo důvěryhodnost vlády.

Ke zmírnění problémů vyvolaných nadměrně optimistickými rozpočty se často navrhuje, aby byl v rám-
ci rozpočtu vyčleněn „jádrový program“, kterému by při plnění rozpočtu byla dána vyšší priorita. V dobách
značné nejistoty ohledně dostupnosti zdrojů (např. za vysoké inflace) by tento postup mohl být případně
považován za druhou nejlepší reakci na danou situaci. Jako všeobecně platný postup se však dá jen sotva
doporučit a je mnohem horší než jasná alternativa odstartování s realistickým rozpočtem. Když je „jád-
rový program“ uplatněn na běžné výdaje, obvykle zahrnuje mzdové výdaje, zatímco „nejádrový program“
zahrnuje procento nemzdových výdajů na zboží a služby. Škrty v „nejádrovém“ programu v průběhu plně-
ní rozpočtu by vedly ke zvýšení neefektivnosti a ve většině tranzitivních zemí by dále snižovaly chudý
rozpočet na provoz a údržbu. Metoda rozlišování „jádrových a nejádrových“ programů není efektivní při
uplatnění na investiční výdaje, protože je obtížné zastavit již zahájený projekt, a to i když je „nejádrový“.
A navíc v závislosti na síle politické podpory mohou být nejádrové projekty v praxi upřednostněny před
jádrovými.

3. Potřeba tvrdých omezení

„Otevřený“ proces přípravy rozpočtu začíná požadavky výdajových agentur, které nejsou předem ome-
zeny ze strany ministerstva financí rozpočtovým stropem. Protože požadavky těchto agentur vyjadřují spí-
še „přání“, v souhrnu vždy překračují horní limit dostupných zdrojů. Výdajové agentury nejsou nijak sti-
mulovány k navrhování úspor, protože nemají žádnou záruku, že jim takové úspory poskytnou dodatečný
finanční prostor k novým aktivitám. Nové programy jsou do požadavků sektorového rozpočtu zahrnovány
bez rozmyslu, jako hrací žetony. Protože ministerstvu financí chybí informace o relativních přínosech navr-
hovaných výdajů, obvykle provádí v žádostech předložených výdajovými agenturami libovolné paušální
škrty, a to často i na poslední chvíli při finalizaci rozpočtu. V nejlepším případě několik dní před termínem
pro předložení návrhu rozpočtu vládě poskytne ministerstvo financí pevné směrnice výdajovým minister-
stvům; ministerstva pak ve spěchu přeformulují své požadavky, čímž sama provedou paušální škrty v pro-
gramech svých podřízených agentur. Tyto škrty jsou samozřejmě také libovolné, protože ministerstva nemě-
la dostatek času na přehodnocení svých předchozích požadavků na rozpočet. K dalšímu vyjednávání pak
dochází v průběhu zkoumání rozpočtu vládním kabinetem, nebo dokonce v průběhu plnění rozpočtu.

Vhodnost rozpočtového procesu s otevřeným koncem je někdy odůvodňována „decentralizovaným“
přístupem k rozpočtování. Ve skutečnosti jde o pravý opak. Protože celková poptávka výdajových minis-
terstev nevyhnutelně překračuje dostupné zdroje, má ministerstvo financí v praxi poslední slovo při roz-
hodování o tom, zda by měly být přiděleny vyšší prostředky a zda by mělo dojít k přerozdělení zdrojů.
Čím méně je tento proces omezen, tím více překračují souhrnné požadavky ministerstev dostupné zdro-
je, tím silnější je úloha ministerstva financí při rozhodování o skladbě sektorových programů a tím ilu-
zornější je „vlastnictví“ rozpočtu ze strany výdajových ministerstev.

V každém procesu přípravy rozpočtu se vždy vyskytuje prvek vyjednávání, protože mezi konfliktní-
mi zájmy musí být učiněno rozhodnutí. Rozpočtový proces nemůže být apolitický. Když se však rozpoč-
tový proces řídí vyjednáváním, je jediným předpověditelným výsledkem neefektivnost přidělování zdro-
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jů. Volba je pak více založena na politické moci jednotlivých aktérů než na věcné stránce, integritě pro-
cesů a výsledcích. Namísto transparentního alokačního rozhodování dochází k tajným ujednáním a faleš-
ným kompromisům, jako je zvyšování daňových výdajů, vytváření fondů s přiřazenými zdroji a poskyto-
vání záruk k půjčkám mimo rámec evidence rozpočtových operací. Rozpočtový proces ovládaný
vyjednáváním může také preferovat vznik různých únikových mechanizmů popsaných níže a převedení
klíčových programů na zvláštní fondy nebo agentury mimo rozpočet.

V některých systémech je uplatňována řada nežádoucích politických kompromisů a únikových cest
mimo řádné postupy s cílem minimalizovat vnitřní administrativní střety – uplatněno je pak rozdělování
nedostatkových zdrojů mezi nadměrný počet programů ke spokojenosti všech, úmyslné nadhodnocení pří-
jmů, podhodnocení pokračujících závazků, odkládání těžkých rozhodnutí až do fáze plnění rozpočtu, nafu-
kování výdajů v druhém roce víceletého výdajového programu atd. Tyto únikové mechanizmy umožňují-
cí vyhýbat se konfliktům se často vyskytují v zemích se slabou vnitřní soudržností vlády. Zdokonalení
procesů formulování rozpočtové politiky může tedy být přínosné i pro přípravu rozpočtu, a to vytvořením
větší soudržnosti uvnitř vlády.

Snahou vyhnout se konfliktům se mohou vyznačovat nejen vztahy mezi ministerstvem financí a výda-
jovými ministerstvy, ale i mezi výdajovými ministerstvy a jejich podřízenými agenturami. Ministerstvo
financí skutečně často využívá slabou soudržnost mezi výdajovými ministerstvy k ospravedlnění své
vedoucí úlohy při určování skladby sektorových programů. Rozpočtový proces s otevřeným koncem pod-
poruje špatné návyky a může oslabovat úsilí ministerstva financí o zlepšení systému.

To, že se výdajová ministerstva na počátku rozpočtového procesu seznámí s výchozími výdajovými
stropy, je povzbuzuje ke změně chování od požadavků „podle potřeb“ k požadavkům „podle dostupnos-
ti“. Ministerstvům pak takovýto přístup k rozpočtu pomáhá převést jejich strategické volby a politiky
na rozhodnutí o alokaci zdrojů na programové úrovni. Navíc procedura tvrdého rozpočtového omezení
tohoto typu zvyšuje skutečnou autoritu a autonomii výdajových ministerstev a oslabuje „nárok“ minis-
terstva financí na zasahování do určování vnitřní skladby rozpočtu výdajového ministerstva. (Podobný
argument je možné uvést u vztahu mezi výdajovým ministerstvem a jeho podřízenými agenturami.)

Jak bylo uvedeno výše, hlavním východiskem pro přípravu rozpočtu by mělo být jasné definování fis-
kálních cílů a příprava makroekonomického rámce a střednědobého fiskálního rámce. Pak je příprava roz-
počtu iterativním procesem mezi ministerstvem financí a výdajovými ministerstvy. Proto by měla před-
stavovat kombinaci tří následujících metod:

• přístupu shora dolů, který tvoří: (1) stanovení výchozích výdajových stropů pro sektory/kapitoly,
které zapadají do vládních priorit (jakmile jsou stanoveny celkové příjmy, které jsou k dispozici při
financování veřejných výdajů) a (2) sdělení těchto výdajových limitů a směrnic pro přípravu rozpoč-
tů výdajovým ministerstvům. Úloha ministerstva financí je v této části procesu dominantní, klíčová
rozhodnutí rozpočtové politiky by ale mělo konzultovat s vládou;

• přístupu zdola nahoru, který představuje formulování a propočet nákladů výdajových programů
odvětví a příprava sektorových rozpočtů v rámci sektorových výdajových limitů. Tato část rozpoč-
tového procesu by měla být v kompetenci výdajových ministerstev;

• mechanizmů iterace a narovnání.

Ačkoliv proces musí být přizpůsoben podmínkám každé země, je všeobecně žádoucí začít metodou
shora dolů a poté přejít v rozpočtovém cyklu k metodě druhé a třetí.
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4. Zaměření na změny rozpočtové politiky

„Přírůstkové rozpočtování“ chápané jako mechanický soubor změn v podrobném rozpočtu jednotli-
vých položek vede k jen velmi slabým výsledkům. Dialog mezi ministerstvem financí a výdajovými minis-
terstvy je omezen na analýzu jednotlivých položek a na dohadování se o snížení nebo zvýšení – položku
po položce. Vyjednávání mezi ministerstvem financí, obvykle neinformovaném o realitě v sektorech,
a výdajovým ministerstvem se zaměřují výhradně na vstupy bez jakékoliv zmínky o výsledcích progra-
mů. A co je ještě horší, jednání je považováno za hru s nulovým součtem a obvykle k němu ani jedna stra-
na nepřistupuje v dobré víře. Navíc přírůstkové rozpočtování tohoto druhu není ani dobrým nástrojem pro
řízení výdajů, ačkoli to byl jeho původní záměr. Rozpočtování založené na vyjednávání o přírůstcích jed-
notlivých položek se všeobecně zaměřuje na nemzdové výdaje na zboží a služby, zatímco největšími „bum-
brlíčky“ jsou v rozpočtu obvykle mandatorní výdaje (nebo programy „tažené poptávkou“) – dotace a mzdo-
vé výdaje.

Ani v životě se nikdy nezačíná od nuly. A takový je částečně i rozpočtový proces, protože musí při-
hlížet k hospodářskému a finančnímu kontextu, pokračujícím politikám a probíhajícím programům. Roz-
počty nejsou nikdy připravovány od čisté startovní čáry, od nuly. Dluhová služba; víceleté závazky týka-
jící se investic; penze a jiné nároky; rigidity v předpisech upravujících státní službu i prostá skutečnost,
že vláda nemůže najednou zastavit poskytování všech finančních prostředků pro školy, zdravotní středis-
ka, vojenská zařízení atd. – to vše omezuje možné roční změny na možných 5–10 % celkových výdajů.
Představa, že se každý rok všechny programy budou hodnotit jakoby od startovní čáry, by byla náklad-
nou iluzí. Předvídatelnost a efektivní uskutečňování programů zhoršují i rozmanitě velké výkyvy v pří-
dělech rozpočtových prostředků podle změn v poměru politických sil. Jestliže vyloučíme mimořádné nebo
krizové situace, měla by se vláda při přípravě rozpočtu soustředit na nové politiky, úspory u programů
s nízkou prioritou a na opatření ke zvýšení efektivnosti ostatních probíhajících programů.

Řada forem prezentování rozpočtu se zaměřuje na změny v přidělených prostředcích, na nárůst i pokles
oproti předem určené základně (současné výdaje, schválený rozpočet, běžné výdaje na služby, náklady na
uplatňované politiky). Pokud však jsou výchozí analýza a formulace politiky vyčerpávající, neměl by být
tento typ prezentace zaměňován s „přírůstkovým rozpočtováním“. Zaměřením se na změny rozpočtové
politiky nebo na změny v úrovni poskytovaných služeb se při kontrole rozpočtu vyjasňují jednotlivé otáz-
ky rozpočtové politiky.

V zásadě se náklady na uplatňované politiky liší od nákladů na současnou úroveň činností, tedy od
současných nákladů na vstupy nezbytné k zajištění současné úrovně výstupů. Například u dané školské
politiky si zvýšení počtu studentů vyžádá zvýšení počtu učebních hodin, a tedy zvýšenou úroveň výstu-
pů a výdajů. Odhadování budoucích nákladů na existující politiky však není snadné. Navíc v situaci fis-
kálních omezení, v níž se nachází většina tranzitivních zemí, musejí být náklady na uplatňované politiky
stanovovány velmi konzervativně. Proto se při přípravě ročního rozpočtu pozornost většinou zaměřuje na
očekávané změny v úrovni činnosti (tj. vstupy a výstupy) namísto na žádoucí změny politiky. U nároko-
vých programů jsou však vždy požadovány odhady nákladů na probíhající politiky, protože úroveň těch-
to výdajů závisí na vnějších parametrech, které jsou mimo kontrolu vlády.

D. Proces přípravy rozpočtu

Příprava rozpočtu musí být postavena na strukturovaném přístupu popsaném v zákoně o rozpočtových
pravidlech a v sekundární legislativě. Ty se budou v jednotlivých zemích lišit. Schéma 5.3 ilustruje hlav-
ní kroky v typickém rozpočtovém procesu. Podrobněji jsou popsány níže.
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Schéma 5.3 PROCES PŘÍPRAVY ROZPOČTU
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Poznámka: MF = ministerstvo financí, MH = ministerstvo hospodářství



1. Metoda shora dolů

a) Potřeba výchozích výdajových stropů

Skloubení metody shora dolů a metody zdola nahoru, popsaných výše, má zásadní význam, protože
určuje, jak se bude v průběhu rozpočtového cyklu přihlížet k prioritám rozpočtové politiky a k fiskálním
cílům. K tomu je třeba výdajovým agenturám včas sdělit výchozí výdajové stropy. Tyto horní limity mohou
být definovány buď na samotném počátku dialogu mezi ministerstvem financí a výdajovými ministerstvy,
nebo po první iteraci, když výdajová ministerstva sdělí své předběžné požadavky. V praxi se v zemích,
které mají dobrou finanční disciplínu, vyskytují dvě hlavní varianty: V některých zemích jsou výdajovým
ministerstvům sdělovány sektorové stropy na počátku rozpočtového procesu. Jiné země, v nichž příprava
rozpočtu může trvat déle než deset měsíců, zavádějí horní limity ve dvou krocích: v prvním kroku je pone-
chána výdajovým ministerstvům určitá volnost, aby si vyložily směrnice v intencích výdajových obálek;
poté, po krátké analýze a projednání předběžných žádostí, sděluje ministerstvo financí výdajovým minis-
terstvům jejich závazné stropy.

V zemích se silnou soudržností vlády a dobře organizovanou a dobře uspořádanou přípravou rozpoč-
tu jsou tyto obě varianty stejně funkční, protože výdajová ministerstva při přípravě svých předběžných
požadavků víceméně berou v úvahu finanční omezení. Navíc pokud příprava rozpočtu trvá téměř celý rok,
bylo by velmi obtížné stanovit definitivní stropy na počátku procesu.

Avšak v zemích, v nichž fiskální disciplína a soudržnost vlády pevně zakotveny nejsou, by postupné
zavádění finančních omezení do rozpočtového procesu mohlo vést k návratu k rozpočtovému procesu
s otevřeným koncem. Proto je v těchto zemích velmi žádoucí sdělení definitivních výdajových obálek již
na počátku rozpočtového procesu.

Všeobecně by za stanovování výdajových stropů pro sektory mělo být odpovědné ministerstvo finan-
cí, samozřejmě v koordinaci s vládním centrem, které musí limity výdajů podrobně analyzovat a schvá-
lit. Ve snaze dosáhnout dohody v rámci vlády a učinit sektorové stropy efektivními, by stropy i středně-
dobý fiskální rámec měly být projednány vládou (nebo přinejmenším skupinou nejvýznamnějších
ministrů). V několika zemích (např. Švédsku) hlasuje o těchto informacích parlament, a tím se stávají práv-
ně závaznými.

b) Příprava výchozích stropů

Příprava výchozích stropů je převážně založena na přírůstcích/úbytcích. To, jak by tento postup měl
být realizován, závisí na rozsahu změn, které musejí být provedeny, a na kvalitě informací, které jsou k dis-
pozici na centrální úrovni. Tento postup by však měl zahrnovat – explicitně nebo implicitně – následují-
cí kroky:

• za prvé, odhad celkových výdajových stropů, které jsou slučitelné s makroekonomickým a fiskál-
ním výhledem;

• za druhé, odhad manévrovacího prostoru pro provedení žádoucích změn v rozpočtové politice. Ten-
to krok spočívá v odhadu dopadu běžných politik na příští rozpočet – nebo jednodušeji: dosavadní
úrovně aktivit (tj. výdajů na vládní politiky a programy). Může spočívat v přípravě určité formy
výchozího rozpočtu. Předpovídaná úroveň celkových rozpočtových zdrojů minus náklady na sou-
časné činnosti pak vytvářejí „obálku“ pro změny úrovně činností;
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• za třetí, identifikaci (podle sektorů) možných úspor a změn u programů s nízkou prioritou (s přihléd-
nutím v – tam, kde je to vhodné – k prostoru ke zvyšování efektivnosti). Náklady na současnou úro-
veň aktivity minus odhadované úspory vytvářejí čistou výchozí základnu za sektor. Očekávané roz-
počtové příjmy minus tato čistá základna představují možný prostor pro zvýšení úrovně činnosti;

• za čtvrté, rozdělení celkové obálky na zvýšené aktivity mezi sektory podle vládních priorit.

Odhadnutý prostor pro zvýšení činností podle sektorů plus jejich čistá výchozí základna dávají dohro-
mady sektorovou obálku; ta musí být projednána vládou a poté ministerstvem financí sdělena výdajovým
ministerstvům. Vyčíslení jednotlivých složek výdajových stropů, jak byly popsány výše (současná úro-
veň výdajů, úspory získané zvýšením efektivnosti atd.), představuje hlavní kroky při odhadování výcho-
zích stropů. To, zda by se tyto složky měly stát explicitními a zda by měly být projednávány ve vládě,
závisí na mnoha faktorech, jako je kvalita dat či míra politické soudržnosti vlády.

Práce na přípravě výchozích výdajových stropů musí být patřičně koordinována s podkladovou mak-
roekonomickou analýzou, protože agregátní fiskální cíl nemůže být definován izolovaně od omezení, kte-
rá vyplývají z existujících závazků fiskální politiky. To ještě podtrhuje dříve uvedené doporučení, aby se
v rámci ministerstva financí rozvíjely kapacity zaměřené na makroekonomické analýzy.

c) Výchozí rozpočet

Některé státy připravují výchozí rozpočet neboli „rozpočet sestavený za předpokladu poskytování sou-
časné úrovně služeb“, který představuje základnu, podle níž lze měřit změny v rozpočtové politice. Výcho-
zí rozpočet je připravován ministerstvem financí a může být použit jak k přípravě výchozích stropů, tak
jako jasně definovaná báze k projednávání výdajových rozpočtů sektorů s výdajovými ministerstvy. 

V ideálním případě by výchozí rozpočet měl vyjadřovat spíše náklady na existující politiky než pou-
ze náklady na současnou úroveň vstupů a výstupů. Avšak s výjimkou nárokových programů se zdá být
realističtější a jednodušší zaměřit se na současnou úroveň výdajů. Proto se může výchozí rozpočet sklá-
dat z těchto prvků:

• u provozních výdajů: (1) z rozpočtu běžného fiskálního roku upraveného o očekávanou inflaci, (2)
z vyvolaných provozních nákladů u dokončovaných investičních projektů a (3) z efektu opatření
uskutečněných v průběhu běžného fiskálního roku, jejichž dopad musí být vyhodnocen za celý rok
(např. nábor státních zaměstnanců v říjnu, když fiskální rok trvá od ledna do prosince),

• u nároků a transferů: z vývoje parametrů, jako je např. očekávaný počet příjemců dávek, měnový
kurz (u transferů do zahraničí) atd.,

• u investičních projektů nad určitou velikost: z budoucích nákladů probíhajících projektů.

Aby ministerstvo financí mohlo připravovat výchozí rozpočet, musí uchovávat data o významnějších
programech (zejména o nárocích a investičních projektech značného rozsahu).

Příprava takových informací poskytne ministerstvu financí přiměřený nástroj k přípravě výchozích
výdajových stropů i k projednání sektorových rozpočtů s výdajovými ministerstvy.

Některé země však zavedly formálnější a systémovější metody užívání výchozího rozpočtu při pří-
pravě návrhu rozpočtu. Například ve Francii je tento postup formálně zasazen do zákona o rozpočtových
pravidlech. V několika dalších zemích OECD je výchozí rozpočet ve skutečnosti prvním rokem rolující-
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ho víceletého rozpočtového procesu. Takovéto rolující procesy, když jsou správně navrženy, umožňují
ministerstvu financí připravit výchozí rozpočet z víceletých odhadů připravených v předchozím roce, kte-
ré jsou na počátku rozpočtového cyklu aktualizovány. Ve víceletém rámci by náklady na současné politi-
ky neměly být zaměňovány s náklady na dosavadní úroveň činností, protože mezera mezi těmito dvěma
prvky se každým rokem zvyšuje.

Takovéto systémové metody přípravy výchozího rozpočtu jsou podstatným administrativním zjedno-
dušením a mohou být užitečné při zahájení principiální diskuze o rozpočtové politice, protože příprava
rozpočtu a rozpočtová jednání se mohou zaměřit na žádoucí změny v politice. Mohou však také způsobit
„zamrznutí“ přípravy rozpočtu. Jestliže výdajové agentury nebudou mít žádnou záruku, že úspory, kte-
rých by mohly dosáhnout, jim poskytnou dodatečný manévrovací prostor k provádění dodatečných čin-
ností, budou jen málo stimulovány k tomu, aby se ve výchozím rozpočtu úspory najít snažily.14 Navíc tam,
kde musejí být ve struktuře rozpočtu provedeny značné změny, může formální výchozí rozpočet, včetně
nákladů na pokračující politiky nebo programy, které by měly být zrušeny, jednání o rozpočtu ztížit.

Řadě tranzitivních zemích by systémový přístup popsaný výše mohl přinést řadu potíží. Nicméně při
přípravě výchozích výdajových stropů a při jednání o rozpočtu by se vždy mělo usilovat o rozlišení „výcho-
zích základen“ od změn rozpočtové politiky nebo přinejmenším od změn v úrovni činnosti.

d) Dílčí stropy pro některé kategorie výdajů?

V závislosti na okolnostech a problémech fiskální politiky mohou být u některých široce definova-
ných ekonomických kategorií nutné samostatné dílčí stropní limity (např. mzdové výdaje, dotace a pro-
gramy kapitálových investic).

Pokud jde o kapitálové výdaje, jestliže je stanoven pouze globální strop, pak by výdajová minister-
stva mohla provádět „výměnné obchody“ mezi svými běžnými a kapitálovými výdaji. Výdajová minis-
terstva pravděpodobně vědí lépe než ministerstvo financí, jak by se v rámci jejich sektoru daly prostřed-
ky rozdělit nejefektivněji. Např. v některých sektorech, jako je základní školství, je obecně vhodnější
ponechat výběr mezi běžnými a kapitálovými výdaji na výdajových ministerstvech, protože oba typy výda-
jů jsou „vývojové“ a investiční projekty jsou obvykle malého rozsahu. Avšak v ostatních případech může
ministerský rozpočet z velké části záviset na rozhodnutí, zda zahájit, či nezahájit nějaký velký investiční
projekt. Např. rozpočtu ministerstva pro vysoké školství může dominovat rozhodnutí o postavení nové
univerzity. Protože o takových velkých investičních projektech by měla rozhodovat vláda jako celek a pro-
tože nejde jen o otázku odvětvové politiky, je v těchto případech vhodné použít samostatné stropní limi-
ty.

e) Úspory z efektivnosti

V posledních letech Austrálie a Švédsko15 požadovaly od každé výdajové jednotky „úspory z efek-
tivnosti“, tj. úspory dosažené v rámci probíhajících činností (kolem 1,5 % ročně). Na první pohled může
tento postup vypadat jako příklad (nežádoucích) paušálních škrtů, které provádí ministerstvo financí při
dokončování rozpočtu. Jsou zde však dva velké rozdíly: (1) úspory z efektivnosti jsou vyhlašovány na
počátku procesu a v rámci promyšleného víceletého rozpočtového systému a (2) alokace úspor mezi čin-
nosti a výdajové položky je zcela v kompetenci výdajových agentur, což zmírňuje charakter arbitrárnos-
ti tohoto přístupu. „Lépe než centrálně se úsporná opatření dají prosadit v rámci ministerstva, zejména
pokud samotné výdajové ministerstvo uvádí argumenty v jejich prospěch, protože agentury realizující pro-
gramy disponují znalostmi a dovednostmi použitelnými ke kritizování návrhů a k jejich zatemňování.“
(Dixon, 1996) Ukazuje se, že tato metoda dosáhla v posledních letech efektivních výsledků.
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V zemích OECD existuje potenciál pro podstatné fiskální úspory a zlepšování efektivnosti. Avšak
předtím, než se začne posuzovat zavedení úspor z efektivnosti v tranzitivních zemích, musejí být pečlivě
analyzovány podmínky příslušné země. V těch zemích, v nichž existující rozpočet nepostačuje k tomu,
aby výdajová ministerstva mohla fungovat na přijatelné úrovni, nelze sledovat dosažení postupného nárůs-
tu efektivnosti, ale restrukturalizaci veřejných výdajů naprostým vyloučením pochybných programů
(a/nebo zvýšením výběru daní). Navíc se „úspory z efektivnosti“ liší od paušálních škrtů jen tehdy, když
výdajová ministerstva prokážou ochotu přijímat vlastní tvrdá rozhodnutí. Z dlouhodobého hlediska lze
určitě očekávat, že úspory z efektivnosti budou klesat. A tam, kde současný rozpočet nepostačuje ani
k uspokojení zásadních potřeb, existuje velmi reálné riziko, že úspor z efektivnosti bude dosaženo na úkor
zmenšujícího se rozsahu služby nebo kvality programu. Úspory z efektivnosti však mohou být užitečným
nástrojem toho, aby do administrativního systému byla zavedena výraznější orientace na výkony; tím by
se stimulovala strukturální zlepšení a zároveň se předešlo ustrnutí tohoto systému.

f) Směrnice ministerstva financí a rozpočtové dopisy

Ve většině států ministerstvo financí vydává na počátku rozpočtového cyklu „rozpočtový dopis“ pro
výdajová ministerstva a agentury. K zajištění zdravého rozpočtového procesu by rozpočtový dopis měl
jasně stanovit vládní fiskální cíle a navrhované politiky. Měl by také specifikovat směrnice pro přípravu
sektorového rozpočtu, formální dokumenty, s nimiž výdajové agentury předkládají své rozpočtové poža-
davky ministerstvu financí, a termíny pro předložení těchto informací. Rozpočtový dopis by tedy měl zahr-
novat tyto následující prvky – nebo aspoň jejich většinu:

• prohlášení k makroekonomické a finanční situaci;

• celkový cíl, pokud jde o deficit, a ostatní fiskální cíle/záměry a očekávané zdroje;

• rozpočtové priority;

• výdajové stropy pro sektorové rozpočty. V závislosti na kvalitě odhadů mohou být stropy sektorů
rozděleny (pouze informativně) na část odpovídající současné úrovni činnosti/výstupů (nebo pokra-
čujících politik), na část uvádějící očekávané úspory a část pro rozšíření činností (nebo nové politi-
ky);

• formální aspekty předložení výdajových návrhů ze strany výdajových ministerstev;

• specifické směrnice pro prezentaci hlavních výdajových položek a programů, např. mzdových výda-
jů, investičních projektů a nárokových programů;

• specifická doporučení rozpočtové politiky k hlavním programům/projektům;

• klíčové hospodářské předpoklady, které výdajovým ministerstvům umožní připravit své požadavky
na rozpočet, jako je očekávaná míra inflace, měnový kurz a výše nezaměstnanosti.

2. Metoda zdola nahoru

Výdajová ministerstva odpovídají za přípravu svých požadavků v rámci výdajových stropů upřesně-
ných ministerstvem financí. V závislosti na tvrdosti fiskálních omezení a organizaci rozpočtového proce-
su by mohly být povoleny dodatečné požadavky výdajových ministerstev na nové programy. Hlavní poža-
davek by však měl odpovídat sděleným stropům nebo směrnicím a náklady na programy zařazené do
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těchto předložených požadavků by měly postačovat k plné realizaci daných programů. Za předpokladu,
že návrhy úspor těchto ministerstev jsou realistické, měla by mít tato ministerstva volnost při přerozdělo-
vání úspor na probíhající programy, a to v rámci limitů sektorových stropů.

Rozpočtové požadavky výdajových ministerstev by coby optimální řešení měly rozlišovat mezi: (1)
částkou potřebnou k udržení dosavadní úrovně činnosti (nebo nákladů na probíhající politiky) a (2) návr-
hy a propočty nákladů změn v úrovni činnosti (nebo změn v politice). Jak bylo uvedeno výše, přinej-
menším u nároků je rozlišení mezi pokračujícími politikami a změnou politiky podstatnější než rozlišení
mezi existující úrovní činnosti a změnami v úrovni činnosti. V obou případech by však metodika měla být
v rozpočtovém oběžníku definována.

Před rozhodnutím o zařazení nějakých nových výdajových politik nebo programů do rozpočtu je nut-
né vyhodnotit jejich rozpočtový dopad ze střednědobého hlediska. To je důležité zejména u investičních
projektů a nárokových programů, které mohou v budoucnu generovat běžné náklady nebo zvyšovat výda-
je. Takové hodnocení je nutné, ať už je formální postup víceletého programování výdajů zaveden, či niko-
liv. Pro tento účel musejí požadavky výdajových ministerstev systematicky vykazovat budoucí roční nákla-
dy víceletých nebo nárokových programů a ministerstvo financí by mělo při zkoumání rozpočtových
požadavků výdajových ministerstev vzít v úvahu budoucí fiskální dopad těchto programů.

Požadavky předložené výdajovými ministerstvy by měly zahrnovat:

• stručné prohlášení popisující sektorovou politiku a očekávané výstupy/výsledky včetně některých
klíčových ukazatelů těchto výstupů a výsledků;

• je-li to možné, ukazatele výkonnosti podle programu a aktivity. Tyto ukazatele mohou být defino-
vány podle organizační struktury výdajových ministerstev nebo podle specifické klasifikace progra-
mu/činnosti. Jestliže je rozpočet výdajového ministerstva prezentován podle programů, měl by být
připraven formulář pro profil programu;

• prohlášení o tom, jak bude dosaženo cílů příslušné politiky a programu;

• odhady výdajů pro připravovaný rozpočet. Ty by měly zapadat do sektorových stropů oznámených
ministerstvem financí (všechny dodatečné požadavky se předkládají na samostatném seznamu). Měly
by být srovnány se skutečnými údaji za předchozí rok a s predikcemi výdajů současného rozpočtu;

• identifikaci úspor dosažených u probíhajících programů (například ve srovnání s náklady odhado-
vanými ministerstvem financí při přípravě stropních limitů) a jednoznačnou identifikaci opatření
potřebných k efektivní realizaci návrhů;

• počet systemizovaných pracovních míst (obsazených a neobsazených) a mzdových výdajů. Metodi-
ka výpočtu mzdových výdajů musí být jasně uvedena (zejména výdajová ministerstva by měla uvést
počet zaměstnanců s nezkrácenou pracovní dobou, který použila k odhadu celkových mzdových
výdajů). Měly by být zahrnuty i režijní náklady, jako je sociální a penzijní pojištění placené zaměst-
navateli. Predikce nárůstu platů a dávek by měly být v souladu se směrnicí ministerstva financí.
Odhadované výplaty osobních hodnocení a odměn a zvláštní dávky by měly být identifikovány oddě-
leně v rámci podkapitoly mzdových nákladů. Kromě toho by ministerstva měla přikládat i odhad
nákladů na příležitostné zaměstnance a poradce;

• u projektů/programů kapitálových investic nad určenou velikost (definovaných ministerstvem finan-
cí) a u všech takových projektů financovaných zvenčí: (1) celkové náklady, roční náklady za obdo-
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bí tří až čtyř let a všechny vyvolané výdaje, které jsou nutné k dokončení projektu po tomto obdo-
bí; (2) odhad provozních nákladů po dokončení projektu; (3) plán závazků (smluvních vztahů) za
dobu životnosti projektu. Plánování závazků je potřebné pro vnitřní management agentury a k vydá-
ní oprávnění k budoucím závazkům. Ministerstvo financí by mělo určit pravidla, jak odhadovat budou-
cí náklady (např. stálé nebo běžné ceny a očekávaná míra inflace), a pravidla pro přípravu odhadů
nákladů pro příští rozpočtový rok;

• údaje o povaze nárokových a dotačních programů, např. o počtu příjemců a metodě výpočtu, by měly
být zahrnuty do rozpočtových požadavků výdajových ministerstev. Budoucí výdaje na nárokové pro-
gramy by měly být systematicky hodnoceny agenturou, která je odpovědná za jejich řízení. K tomu
je třeba shromáždit všechny související předpisy a zákony a vyhodnotit dopad faktorů, jako je hos-
podářský růst a demografické vlivy;

• odhady pořizování a prodeje státního majetku. (Výdajovým ministerstvům by se mělo dostat pobí-
dek k prodeji takového majetku, u nějž se neočekává žádné budoucí veřejné využití).

Výdajová ministerstva by měla koordinovat přípravu rozpočtů svých podřízených agentur a dát jim
odpovídající pokyny. Předkládání rozpočtových požadavků od podřízených agentur by obecně mělo splňo-
vat táž kritéria, jaká se uvádějí výše pro požadavky výdajových ministerstev na ministerstvo financí.

V kapitole 6 se probírají specifické otázky sledování a výběru investičních projektů.

3. Zkoumání předložených rozpočtových požadavků a jednání s výdajovými ministerstvy

Jakmile ministerstvo financí obdrží požadavky výdajových ministerstev, mělo by přezkoumat jejich
soulad s celkovou vládní politikou, s právními požadavky a s plněním výdajových limitů a vzít v úvahu
všechny změny v makroekonomickém prostředí od počátku rozpočtového cyklu.

Ke správnému prozkoumání rozpočtových požadavků je nutné:

• zkontrolovat předložený rozpočtový požadavek výdajového ministerstva: Vyjadřuje rozpočtový
požadavek vládní politiku? Jaké otázky politiky hodlá program řešit? Jsou cíle jasně identifiková-
ny? Jestliže je to podstatné, jsou cíle a výsledky programu měřitelné? Mohou být sledovány?

• projednat předložený návrh s představiteli výdajového ministerstva;

• v ideálním případě udělat „výjezd do terénu“ a podívat se, jak program funguje na provozní úrovni,
a setkat se s manažery a uživateli/klienty programu;

• analyzovat dopad nedávných rozhodnutí rozpočtové politiky a podstatných změn v legislativě nebo
nových vládních předpisů v oboru a také relevantních soudních sporů.

Téměř vždy vede přezkoumání předložených rozpočtových požadavků ministerstvo financí k návrhu
úprav rozpočtových požadavků výdajových ministerstev a k následnému jednání. Formální jednání mezi
ministerstvem financí a výdajovými ministerstvy může mít podobu rozpočtové konference. Odborníci
z ministerstva financí a výdajových ministerstev by se měli setkávat i neformálně, aby se vyhnuli nedo-
rozuměním a minimalizovali konflikty. Větší rozdíly v názorech budou obvykle postoupeny příslušným
ministrům a v poslední instanci premiérovi nebo kabinetu k rozsouzení.
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen

Příprava makroekonomického rámce

Výdajové stropy jednotlivých sektorů připravené MF

Vláda schvaluje strategii a výdajové stropy

Rozeslání rozpočtového dopisu

Výdajová ministerstva předkládají požadavky 
na rozpočet

MF zkoumá rozpočtové požadavky/jednání

Návrh rozpočtu připraven ministerstvem financí

Návrh rozpočtu projednán vládou

Rozpočet předložen zákonodárnému sboru

Zákonodárný sbor podrobně zkoumá 
a schvaluje rozpočet

4. Harmonogram rozpočtu

Pro iterace mezi fází přípravy návrhů rozpočtů shora dolů a zdola nahoru, popsané výše, je třeba pone-
chat dostatek času, zejména k tomu, aby výdajová ministerstva mohla připravit své rozpočty a identifiko-
vat opatření, která by odpovídala výdajových stropům. V několika zemích OECD je rozpočtový dopis na
příští rok zasílán výdajovým agenturám již brzy po začátku každého fiskálního roku. Příprava rozpočtu
tedy začíná devět až deset měsíců předtím, než je rozpočet předložen legislativní složce. V USA vzhle-
dem ke zvláštní úloze Kongresu trvá rozpočtový cyklus kolem 18 měsíců. V některých tranzitivních zemích
je příprava rozpočtu někdy zahajována záhy na počátku roku, ale sektorové výdajové stropy jsou sdělo-
vány mnohem později a – jak bylo uvedeno výše – někdy tak na poslední chvíli dochází k paušálním škr-
tům nebo jiným libovolným změnám v rozpočtu.

Optimální délka rozpočtového cyklu se dá těžko určit a závisí na kontextu státu. Na jedné straně rela-
tivně krátký kalendář (nebo krátká doba mezi sdělením stropních limitů a termínem pro předložení roz-
počtových požadavků) neposkytuje výdajovým ministerstvům a podřízeným agenturám dostatek času
k patřičné přípravě jejich programů ani k uskutečnění potřebných jednání s ministerstvem financí a/nebo
vládním centrem. Na druhé straně řízení, které je příliš dlouhé, může vést k rozpočtu založenému na zasta-
ralých odhadech ekonomických a fiskálních parametrů, které navíc nemusejí přihlížet k výsledkům plně-
ní rozpočtu předchozího roku.

Bohužel země s nestabilními a těžko předvídatelnými ekonomickými a fiskálními parametry (např.
země s vysokou inflací) obvykle potřebují více času k tomu, aby provedly obtížnou volbu mezi svými pro-
gramy. Obecně vzato: rozpočtový cyklus, který začíná vydáním rozpočtového dopisu přibližně šest měsí-
ců před termínem pro předložení rozpočtu zákonodárnému sboru, může být pro mnohé tranzitivní země
vhodný; to by se však mělo brát spíše jako osvědčené praktické pravidlo, a ne jako automatická náhrada
rozpočtového kalendáře původně přizpůsobeného podle potřeb jednotlivého státu.

Tabulka 5.1 ukazuje příklad ilustrativního harmonogramu plnění rozpočtu.
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Tabulka 5.1 MOŽNÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ROZPOČTU
Obdélníky představují proces s předem určeným počátečním a koncovým bodem.

Trojúhelníky představují předem určené dny, kdy dochází k dané události.



5. Dělba kompetencí při přípravě ročního rozpočtu

Do přípravy rozpočtu jsou zapojeny různé instituce: centrum vlády, ministerstvo financí, centrální
odbory výdajových ministerstev a v rámci těchto ministerstev podřízené výdajové agentury (v některých
zemích je zapojen i parlament a nejvyšší kontrolní instituce). Kvalita rozpočtu závisí z větší části na podo-
bě a efektivnosti koordinace činností mezi těmito různými institucionálními subjekty.

Dělba kompetencí při přípravě rozpočtu by měla odpovídat dělbě kompetencí v rámci vlády. Měla by
existovat jasná a nesporná pravidla plnění povinností a nesení odpovědnosti za plnění rozpočtu, která by
byla definována v primární legislativě (např. zákoně o rozpočtových pravidlech) nebo sekundárních před-
pisech. Z organizace exekutivní složky vlády ve většině států vyplývá zhruba následující dělba kompe-
tencí:16

• Centrum vlády (tj. úřad premiéra nebo rada ministrů nebo nějaká jiná skupina v centru vlády) se
nezabývá přímo praktickými aspekty přípravy rozpočtu, ale obvykle hraje klíčovou úlohu v rozpoč-
tovém procesu: zajišťuje, aby probíhal v souladu s požadovanými postupy; rozsuzuje a urovnává
možné konflikty mezi institucionálními aktéry a zajišťuje účast relevantních zainteresovaných účast-
níků.

• Vláda/kabinet hraje klíčovou úlohu při projednávání rozpočtových variant a schvalování návrhu roz-
počtu před jeho předložením parlamentu.

• Ministerstvo financí má vedoucí úlohu při přípravě rozpočtu. Potřebuje dostatečné pravomoci a tech-
nické kapacity k zajištění toho, aby se na každém kroku náležitě přihlíželo k fiskálním cílům i k zámě-
rům rozpočtové politiky. Ministerstvo by mělo připravit fiskální cíle a strategické priority mezi jed-
notlivými sektory; zavést směrnici pro přípravu sektorových programů a požadavků výdajových
ministerstev; prozkoumat tyto žádosti a navrhnout rozpočet. Ministerstvo financí však nevykonává
tyto funkce izolovaně od ostatních aktérů rozpočtového procesu. Navíc volba politik by se samot-
ným rozpočtovým procesem řídit neměla. Úlohou ministerstva financí je zabezpečit podmínky pro
rozhodování o volbě hlavních politik a navrhnout na základě své analýzy sektorových rozpočtových
požadavků alokaci zdrojů mezi sektory, ne rozhodovat.

• Výdajová ministerstva jsou odpovědná a „skládají účty“ za definování a uskutečňování vládních poli-
tik ve svém sektoru. Proto by měla být odpovědná za zpracování sektorových politik a sektorových
rozpočtů, ale pouze v mezích rámce stanoveného vládou. Navíc by tato ministerstva (a ne vládní
centrum nebo ministerstvo financí) měla mít technické kapacity a informace potřebné ke kvalifiko-
vaným výměnám mezi probíhajícími politikami a programy a také k ocenění nových programů. Výda-
jová ministerstva jsou naopak odpovědná za formulování směrnic pro své podřízené agentury a za
zkoumání jejich návrhů rozpočtů. Podřízené agentury by měly připravit své rozpočty v mezích směr-
nice poskytnuté jejich bezprostředním nadřízeným orgánem (tj. příslušným výdajovým minister-
stvem). Mocné agentury často dávají přednost přímému jednání s ministerstvem financí; takový
postup však obvykle brzdí vývoj konzistentních sektorových politik.
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1. Viz Davis (1992) a Rajcoomar a Bell (1996).

2. National Audit Office, UK (1997). Audit of Assumptions for the July 1997 Budget Projections. Předloženo par-
lamentu ministrem financí dne 19. června 1997. London: Her Majesty’s Stationery Office. Auditor General of
Nova Scotia, Canada (1997). Report to the House of Assembly on the Estimates of Revenue for the Fiscal Year
1997–98 Used in the Preparation of the Budget Address. Halifax: Auditor General Office.

3. Pravidly fiskální politiky se zabývají Kopits a Symansky (1998).

4. Velká Británie v současnosti (2000) uplatňuje dvě fiskální pravidla: zlaté pravidlo a pravidlo udržitelných inves-
tic, podle nichž se poměr veřejného dluhu k HDP drží během hospodářského cyklu na stabilní a obezřetné úrov-
ni.

5. Viz Bayoumi a Eichengreen (1994).

6. Viz Allan (1994) a Von Hagen (1992).

7. Viz Tanzi, Blejer a Teijero (1993).

8. Blejer a Cheasty v Blejer a Cheastery (1993).

9. Např. model RMSM-X používaný ekonomy ve Světové bance (případové studie v Luc Everareart, Fernando Gar-
cia-Pinto a Jaime Ventura (1990)); Polackův model používaný v MMF (Polack „The IMF Monetary Model: A Har-
dy Perennial“ v Finance Development, prosinec 1997); model autorů Tommasi – Aerts – B.Leenhart – Olive
(TABLO) zpracovaný Francouzskou agenturou pro rozvoj (Leenhart a Olive „An Example of Quasi-Accounting
Model“, Inter-Stat, 12. října 1995, Londýn) atd.

10. nebo v rozvojových zemích „rozvojový“ rozpočet, který zahrnuje kapitálové i běžné výdaje

11. Harrodův-Domarův model vyvolal hodně pozornosti v 50. a 60. letech a je popsán ve většině národohospodář-
ských učebnic; přisoudil hospodářský růst výhradně tvorbě kapitálu a navrhl rovnici, která dává do souvislostí
tempo hospodářského růstu a poměru míry úspor a míry přírůstku výkonu a přírůstku kapitálu. Dále viz např.
Goode (1984).

12. Toto tvrzení platí přinejmenším o většině tranzitivních zemí a zemí se středními příjmy. V řadě rozvojových zemí
jsou technické kapacity ministerstva financí na úseku analýz projektů financovaných z pomoci velmi slabé, i když
v některých případech má ministerstvo hospodářství (nebo plánování) v těchto oblastech určité odborné zázemí.

13. Např. na doporučení International Financial Institution se Rumunsko v letech 1993–1997 pokusilo vytvořit inves-
tiční koordinační jednotku mimo ministerstvo financí navzdory tomu, že toto ministerstvo již připravovalo kapi-
tálový rozpočet a třídění projektů prostřednictvím svého vlastního investičního odboru.
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14. Viz Hel-Thelier, Meny a Quinet (1996).

15. Viz Schick v OECD (1997h), s. 100.

16. Tento scénář neplatí pro země, které vycházejí z amerického postupu při přípravě rozpočtu, jenž se v několika
aspektech liší, včetně mnohem silnější úlohy zákonodárného sboru.
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V této kapitole se dále rozvíjejí všeobecné zásady a základní požadavky, o nichž se hovoří v kapitole 5,
a rozebírají se postupy střednědobého rozpočtování a zvláště pak rozpočtování a programování investic.

A. Víceleté rozpočtování

1. Cíle a hlavní charakteristiky

V průběhu sedmdesátých a na počátku osmdesátých let začala řada zemí OECD připravovat víceleté
(nebo „střednědobé“) rozpočty a do roku 2000 se tento postup stal víceméně univerzálním. V některých
zemích jsou víceleté výdajové projekce rozpracovávány do podrobných programů, v jiných fungují spíše
na agregátní úrovni.

Všeobecně platí, že víceleté projekce jsou každým rokem posouvány o jedno další období tak, že prv-
ní rok plně odpovídá schválenému rozpočtu běžného roku, kdežto výdajové projekce na zbývající roky
mají indikativní charakter. Plánovací období se obvykle pohybuje od tří do pěti let. Zatímco v některých
zemích se příprava víceletých projekcí stala nedílnou součástí sestavování ročního rozpočtu a je považo-
vána za klíčový nástroj řízení výdajů, v jiných zemích slouží víceleté projekce jen jako podklady pro for-
mulaci rozpočtové politiky.1

V literatuře týkající se rozpočtů se pro tyto postupy používají různé termíny jako „plánování a pro-
gnózování výdajů“2 a „víceleté rozpočtování“3. Prognózování znamená odhadování budoucích rozpočto-
vých zdrojů a požadavků na výdaje, zatímco plánování znamená formulování cílů a politik.4 Cílem střed-
nědobého „plánování a prognózování výdajů“ je v podstatě zvýšení disciplíny na úseku vládních výdajů.
To znamená souhru následujících faktorů:5

• stanovení celkových cílů fiskální politiky a explicitní uvedení toho, jakým způsobem jich vláda chce
dosáhnout; tyto cíle pak mohou být vyjádřeny pomocí výdajových stropů;

• poskytování lepších informací o střednědobých nákladech současných výdajových politik. Tím se čas-
to zjistí, že ke splnění cílů vládní fiskální politiky jsou k dispozici jen velmi omezené – pokud vůbec
nějaké – dodatečné zdroje. To nutí ministry k sebekázni při navrhování nových výdajů a varuje vlá-
du před rozhodnutími, která by musela být k dosažení budoucích fiskálních cílů okamžitě přijata;

• větší prostor pro iniciaci změn v rozpočtové politice, jejichž realizace bude trvat déle než jeden rok,
a zajištění nástrojů pro dohled nad jejich realizací;

• ujasnění těch důsledků posledních rozpočtových rozhodnutí pro následující rozpočtové roky, které se
ještě plně nepromítají ve výdajích rozpočtu současného. Sem patří: (1) budoucí provozní náklady vlád-
ních kapitálových projektů, (2) programy, jejichž realizace začala až koncem rozpočtového roku a v prv-
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ním roce se tedy plně neprojeví jejich celoroční náklady, (3) programy, jejichž dopad na výdaje se bude
v budoucích letech zvyšovat s tím, jak postupně porostou zabudované nároky, a (4) závazky rozpočto-
vé politiky, jejichž fiskální dopad není bezprostřední, ale promítne se až v budoucích rozpočtech.

Kromě toho skutečnost, že se jednotlivým agenturám budou poskytovat indikativní informace o budou-
cích rozpočtových možnostech, může přispět také ke zlepšení jejich provozního hospodaření, a to díky
tomu, že se zvýší předvídatelnost budoucích rozpočtových možností a získají se jasné signály o budou-
cích požadavcích na rozpočtové úspory.

2. Zkušenosti s víceletým rozpočtováním

a) Minulé zkušenosti

Víceleté rozpočtování bylo v 70. letech chápáno především jako nástroj k identifikaci nových programů
a jejich dopadů na alokaci rozpočtových prostředků v budoucích rozpočtech. Podle OECD (1997b) se země,
které připravovaly víceleté rozpočty, na počátku potýkaly se dvěma hlavními problémy: (1) s tendencí k nad-
hodnocení hospodářského růstu a zdrojů dostupných v období pokrytém prognózou a (2) s tendencí výda-
jových subjektů nahlížet na střednědobou prognózu výdajů jako na nárok. To pak ztěžovalo provádění násled-
ných korekcí výdajů směrem dolů, a to i v situacích, kdy výchozí ekonomické předpoklady byly příliš
optimistické nebo kdy se změnily priority rozpočtové politiky. Některé z těchto problémů ilustruje box 6.1.

Kromě technických nedokonalostí lze skutečnost, že víceleté rozpočtování v minulosti nedosáhlo vždy
očekávaných výsledků, vysvětlit nedostatečnou důsledností některých vlád při prosazování myšlenky fis-
kální disciplíny. Často se vyskytující velkou slabinou rozpočtování je přístup založený na „potřebách“, kte-
rý vede k rozpočtům, jež nejsou v souladu s finančními omezeními země a jejichž sestavování se vyzna-
čuje nadměrným vyjednáváním a rozvíjením únikové strategie. Tyto problémy se dále zhoršují při přípravě
víceletých programů, protože plánování přesahující rozpočtový rok je považováno za méně závazné než
sestavování ročního rozpočtu a pokušení připravit seznam přání namísto přiměřených požadavků roste.

b) Poučení

Zhruba od poloviny 80. let dochází v důsledku minulých problémů a potřeby udržet výdaje pod kon-
trolou k přeměně víceletého rozpočtování z nástroje sloužícího k identifikaci nových programů v nástroj
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Box 6.1 PŘÍKLADY PROBLÉMŮ VÍCELETÉHO ROZPOČTOVÁNÍ
ZE 70. LET A POČÁTKU 80. LET

Velká Británie. V 70. letech byly víceleté rozpočty vyjadřovány spíše v reálných než nomi-
nálních hodnotách. S poklesem hospodářského růstu a prudkou akcelerací inflace se prognózy
výdajů automaticky přizpůsobovaly. To vedlo k dalšímu tlaku na veřejné finance. (1)

Víceleté rozpočtování výdajů se v tomto období vyznačovalo efektem známým jako „vlny od
lodní přídě“; tento efekt se ve víceletém rozpočtování projevoval vyššími projektovanými výdaji
pro první rozpočtový rok, které se v následujících obdobích postupně zmenšovaly. Výdajové jed-
notky prováděly škrty v budoucích výdajích, aby si zajistily schválení dosavadní úrovně výdajů
v připravovaném rozpočtu pro rok následující. (2)

(pokračování)



řízení výdajů a udržení alokace rozpočtových prostředků v rámci tvrdých rozpočtových omezení. „Růz-
né vlády členských zemí OECD přeorientovaly své víceleté rozpočty z plánů na projekce, z nástroje roz-
šiřování programů na nástroj omezování budoucích výdajů. To se promítlo (v řadě zemí) v pravidlech,
která vyžadují, aby projekce byly založeny na neměnné politice, tj. aby pouze odhadovaly budoucí nákla-
dy existujících programů.“ (OECD, 1995).

Víceleté projekce zaměřené na existující závazky rozpočtové politiky představují výchozí bod pro
zahájení práce na rozpočtu. I tam, kde jde pouze o podkladový materiál, přináší toto východisko jedno-
značné sdělení, že „zabudované nároky existujících programů na veškeré budoucí rozpočtové zdroje se již
uplatnily a pro nové výdajové programy již není žádný prostor“ (OECD 1995).

Jiné země OECD však ve snaze posílit řízení výdajů zaujaly postoj jiný. Například v Kanadě byly
předchozí střednědobé plány nahrazeny dvouletým fiskálním plánovacím horizontem, protože tamní odpo-
vědné orgány došly k závěru, že pro řešení fiskální konsolidace bude vhodnější se soustředit na kratší
období. V Británii se co nejvíce výdajů určuje na tříleté období. Každé dva roky dochází k přezkoumání
výhledových výdajových plánů; střednědobý rámec se pak posunuje o další období. (Box 6.2 uvádí další
podrobnosti tohoto inovativního přístupu.) Běžnějším postupem je posunovat víceleté projekce každý rok.
Box 6.3 ilustruje, jak k tomu dochází v Dánsku a Německu.

3. Střednědobý rozpočtový rámec

Jak již bylo uvedeno, definice a metodologie víceletého rozpočtování se v jednotlivých zemích liší
a v každé zemi se postupy čas od času liší podle aktuálních problémů a priorit rozpočtové politiky.
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Box 6.1 PŘÍKLADY PROBLÉMŮ VÍCELETÉHO ROZPOČTOVÁNÍ
ZE 70. LET A POČÁTKU 80. LET 

(pokračování)

Kanada. Systém řízení fiskální politiky a výdajů (Policy and Expenditure Management Sys-
tem – PEMS) používaný na počátku 80. let zahrnoval přípravu pětiletého rolujícího fiskálního pro-
gramu. Výsledky přinesly zklamání. Jednou z příčin selhání systému bylo to, že se do víceletých
projekcí zařazovaly „programové rezervy“. Výdajová ministerstva si tento postup vyložila jako
signál, že vláda je ochotná utrácet nad úroveň současných závazků. To tato ministerstva povzbu-
zovalo k tomu, že příslušným výborům předkládala nové návrhy na výdaje, aby si zajistila svůj
„podíl“ z rezervy. Systém PEMS se tak stal spíše transakčním než alokačním, protože se řídil nový-
mi návrhy na výdaje. (3)

Austrálie. V průběhu sedmdesátých a na počátku osmdesátých let měly dlouhodobé projekce
pro přípravu každoročního rozpočtu jen malý význam a projekcím pro zbývající roky, které často
představovaly jen „seznamy přání“, se věnovalo málo pozornosti. Rozdílné výklady toho, co je
„kontinuální politika“, vedly k časově náročným vyjednáváním a spory musila řešit vláda. (4)

Zdroje: (1) A. Liekerman (1990).

(2) Premchand (1983).

(3) Sims (1996).

(4) Keating a Rosalky (1990).



Pokud jde o rovnováhu mezi aspekty plánování politik a programování výdajů, víceleté projekce mohou
být buď (1) uvedeny souhrnně v členění podle hlavní funkce nebo strategické oblasti a poskytnout tak
rámec pro formulaci a plánování rozpočtové politiky, nebo (2) podrobně rozvedeny podle programů
a poskytnout tak nástroj pro řízení těchto programů.

V zásadě by k zajištění předvídatelnosti měly být víceleté projekce rozděleny mezi výdajové jednot-
ky a programy. Stanovení výdajového stropu na úrovni jednotky nebo programu má tu značnou výhodu,
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Box 6.2 STŘEDNĚDOBÉ ROZPOČTOVÁNÍ VE VELKÉ BRITÁNII

Střednědobé plánování a řízení veřejných výdajů podléhá dvěma přísným fiskálním pravidlům:
zlatému pravidlu (vláda si může půjčovat pouze na investice, nikoli na financování běžných výda-
jů) a pravidlu udržitelných investic (poměr čistého veřejného dluhu k HDP se bude držet na sta-
bilní a obezřetné úrovni).

Souhrnné hodnocení výdajů (Comprehensive Spending Review – CSR) v roce 1998 předsta-
vovalo hloubkovou analýzu všech výdajových programů a jejich záměrů a cílů, a to pro období
1999–2001.

V roce 2000 se souhrnné hodnocení výdajů opakovalo, ale tentokrát vycházelo z nového systé-
mu akruálního rozpočtování.

Výdajové plány jsou nyní sestavovány na tři roky, nikoli pouze na jeden rok.

Výdajové subjekty mohou v rámci výdajových plánů převádět nevyčerpané prostředky z jed-
noho roku na rok příští.

Přibližně polovina celkových výdajů (např. nárokových programů) je stále řízena na roční bázi,
protože má volatilnější charakter.

Tříleté plány touto skupinou výdajů na volatilnější výdajové položky ovlivňovány nejsou.

Kapitálové investice jsou plánovány a řízeny odděleně od běžných výdajů, aby bylo zajištěno
splnění fiskálních pravidel a aby kvůli uspokojování krátkodobých tlaků na běžné výdaje nebyly
kráceny výdaje kapitálové.

Výdajové subjekty uzavírají dohody o veřejných službách (Public Service Agreements – PSA)
– obsahující odsouhlasený objem výstupů agentury s podrobně rozvedenými přesně specifikova-
nými výsledky, které budou poskytnuty za přidělené prostředky – a tyto dohody se přímo promí-
tají do alokace výdajových přídělů na následující tři roky.

„Průřezové analýzy“ zajišťují, aby ministerstva/výdajové jednotky spolupracovaly na dosaže-
ní cílů vlády.

Zdroj: Ministerstvo financí Velké Británie. Další informace: Modern Public Services for Britain, CM4011, 1999;

Economic and Fiscal Strategy Report, 1999;

Resource Accounting and Budgeting: A Short Guide to the Financial Reforms, 1999.
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Box 6.3 ROLOVÁNÍ VÍCELETÝCH ROZPOČTOVÝCH PROJEKCÍ

Dánsko. V první fázi přípravy rozpočtu ministerstvo financí upraví víceleté projekce podle
předpokladů vývoje cen a mezd přijatých pro přípravu rozpočtu pro následující období. V únoru
navrhuje vládě řadu výdajových stropů, jeden pro každý rezort, a nový souhrnný výdajový cíl.
Tyto limity tvoří rámec sestavování rozpočtových návrhů jednotlivých ministerstvech. Jednání
o rozpočtu se zaměřují na uspokojení požadavků na nové výdaje a na možnosti redukování výda-
jů u ministerstev, která mají potíže s dodržováním dohodnutých limitů.

Německo. Příprava ročního rozpočtu se řídí střednědobým finančním plánem, který je každým
rokem předkládán parlamentu. Jak plán, tak rozpočet jsou zpracovávány na základě fiskálních návr-
hů předkládaných Radou pro finanční plánování, v níž jsou zastoupeny všechny úrovně vlády. Plán
je vyjádřením celkové fiskální politiky vlády a budoucích výdajů v každém ze 40 velkých bloků.
Tyto bloky vznikají agregováním víceletých projekcí, jež jsou připravovány současně s ročním roz-
počtem pro každou z položek zahrnutých do rozpočtu. Víceleté projekce odpovídají střednědobým
cílům, ale suma alokací jednotlivým výdajovým jednotkám je menší než celkový výdajový strop,
protože pro každý budoucí rok je zahrnuta všeobecná plánovací rezerva na úhradu dodatečných
nákladů na nové programy a možné zvýšení cen.

Zdroj: OECD (1995).

že je povzbuzuje k tomu, aby v průběhu víceletého období přizpůsobily své programy výdajovým limi-
tům. Avšak k dosažení těchto cílů musejí být víceleté výdajové programy založeny na spolehlivých příj-
mových prognózách – ty však lze jen těžko připravit ve stále se měnícím ekonomickém prostředí. V zemích,
v nichž ministerstvo financí soustavně snižuje výdajové stropy z důvodu nadhodnocení rozpočtovaných
příjmů, by měla být dána přednost zdokonalení přípravy ročního rozpočtu.

V některých tranzitivních zemích nejsou tyto požadavky na stabilní prostředí naplněny. V takovém
rámci je realizace podrobného programování výdajů velmi obtížná, protože potřeba provádět rozpočtové
škrty se kříží s potřebou diskuze o cílech a alternativách vládní politiky. Například jaký by měl být postup
ministerstva zdravotnictví v zemi, v níž se uvažuje o politice úhrady nákladů zdravotní péče, ale v níž o ní
kabinet ministrů dosud nerozhodl? Připravit již víceleté projekce na bázi  politiky úhrady nákladů, ačko-
li ji stále ještě projednává vláda? Nebo je připravit na základě dosavadních politik, podle nichž jsou nemoc-
nice plně financovány vládou? Za takových okolností by se příprava víceletých výdajových projekcí mohla
stát důvodem odkladů v realizaci důležitých reforem. K přípravě podrobného výdajového programu je
tedy v praxi zapotřebí, aby vláda byla v obecných rysech ve svých cílech a prioritách jednotná.

Spíše než provádět komplexní podrobné programování výdajů bude často nákladově efektivnější dopl-
nit střednědobý fiskální rámec souhrnnými projekcemi výdajů, a to v členění podle hlavních funkcí a/nebo
strategických oblastí.

Soubor agregovaných výdajových projekcí představuje střednědobý výdajový rámec, který zase tvo-
ří část střednědobého rozpočtového rámce. Ten bude zahrnovat:

• projekce příjmů podle hlavních ekonomických kategorií (tj. hlavní položky podle klasifikace GFS);



• projekce výdajů, které by měly přinejmenším ukázat: (1) projekce výdajů členěných podle široce
definovaných funkcí a/nebo strategických oblastí, a to s rozlišením kapitálových a běžných výdajů;
(2) projekce významnějších nárokových programů a (3) projekce dlouhodobých nákladů na inves-
tiční programy nebo projekty značného rozsahu. Tyto projekce výdajů by měly pokrýt všechny vlád-
ní výdaje, i když činnosti s nízkou prioritou mohou být v případě potřeby agregovány;

• projekce ostatních fiskálních agregátů (např. úroků a financujících položek).

Střednědobý fiskální rámec by měl pokrývat sektor veřejných rozpočtů, jak je definován podle stan-
dardů GFS 2000 a ESA95. V ideálním případě by měl mít střednědobý rozpočtový rámec stejný záběr
jako střednědobý rámec fiskální. To však závisí na institucionálním rámci země, zejména na uspořádání
řízení výdajů mezi různými úrovněmi vlády. V každém případě by však střednědobý rozpočtový rámec
měl zahrnovat přinejmenším všechny finanční operace centrální vlády včetně operací mimorozpočtových
fondů. Shoda vlády na těchto projekcích a vstupních ročních výdajových stropech pro jednotlivé sektory
by měla sloužit k vytvoření rámce, v němž budou formulovány rozpočtové politiky.

Schéma 6.1 ilustruje strukturu střednědobého rozpočtového rámce.

Současně nebo následně poté, co byl rozpočet dokončen, by měly být sestavovány podrobné prognó-
zy budoucích nákladů programů schválených parlamentem. Při přípravě rozpočtu mohou být shromažďo-
vány informace o budoucích nákladech programů a použity k vyhodnocení budoucího fiskálního dopadu
navrhovaných výdajových politik. Jak bylo uvedeno dříve, tyto projekce mají velkou vypovídací schop-
nost, protože ukazují, že manévrovací prostor pro nová fiskální rozhodnutí je malý nebo žádný. Poskytu-
jí tak cenné informace pro přípravu příštího rozpočtu.

Problematická fiskální situace většiny tranzitivních zemí a potřeba vypořádat se s nejistotou vedou
tomu, že mnohé z těchto zemí se budou chtít nejdříve zaměřit spíše na střednědobý fiskální rámec a na
střednědobý rozpočtový rámec – doplněné o připravené predikce výdajů spojených s probíhajícími pro-
gramy – než na přípravu podrobného rozpočtu víceletého. V některých rozpočtových sektorech nebo v pří-
padě rozpočtů některých speciálních fondů však může být zavedení víceletého programování žádoucí
a potřebné (např. pokud jde o využití předvstupních fondů EU nebo dalších víceletých programů pomo-
ci určených k podpoře hospodářského rozvoje). Navíc střednědobý rozpočtový rámec se může postupně
stát základem systému rozpočtování s rolujícím víceletým rozpočtem, jehož prostřednictvím jsou rozdě-
lovány zdroje mezi programy. Proto se budeme v následujících částech zabývat dalšími hlavními otázka-
mi víceletého rozpočtování.

4. Hlavní otázky víceletého rozpočtování

a) Koncepce výdajů

Víceleté projekce by v zásadě měly ukazovat: (1) současnou úroveň výdajů, (2) dodatečné výdaje
potřebné k poskytování stejné úrovně a kvality služby v budoucnu (například k udržení daného poměru
žáků k učiteli ve vzdělávacích institucích) a (3) dodatečné výdaje nebo úspory dosažené změnou úrovně
nebo typu služby. Prvky (1) a (2) mohou být označeny jako existující/pokračující politiky a prvek (3) jako
nová politika nebo změna v politice.6

Mezi náklady současných politik patří zejména: (1) náklady na udržení dosavadní úrovně služby, a to
s přihlédnutím k očekávaným změnám v počtu jejích uživatelů nebo příjemců, (2) provozní náklady vyvo-
lané dokončením investičních projektů v průběhu plánovaného období, (3) budoucí náklady pokračujících
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Schéma 6.1 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ RÁMEC

 

 

Střednědobý makroekonomický rámec

Střednědobý rozpočtový rámec

Střednědobý fiskální rámec
Veřejné rozpočty (včetně fondů a rozpočtů na nižších úrovních vlády)

1999
Skutečnost

Projekce příjmů

Výdajový rámec v obecném funkčním členění

Memorandum: využití předvstupních fondů EU 

Úroky

Financování

Memorandum: Víceleté závazky/podmíněné závazky
Další fiskální rizika/Daňové výdaje

EU
Spolufinancování z domácích zdrojů

Klíčové sektory/oblasti
Obrana a bezpečnost

běžné
kapitálové

Školství
běžné
kapitálové

Doprava
běžné
kapitálové
z toho hlavní probíhající projekty 

dálnice E76

Hlavní nárokové programy
Sociální zabezpečení

běžné politiky
plus/minus změna politik

Ostatní výdaje
běžné
kapitálové

Dotace nižším úrovním vlády nezahrnuté výše
Rezerva

2000
Rozpočet

2001
Projekce

2002
Projekce

2003
Projekce



investičních programů a (4) budoucí náklady nárokových programů založených na již přijatých rozhod-
nutích včetně vlivu exogenních faktorů, jako jsou např. demografické trendy.

K odhadu nákladů na současné politiky v průběhu víceletého období jsou zapotřebí přiměřené infor-
mace. Například k určení budoucích výdajů na základní vzdělání jsou nezbytné údaje o počtech dětí v pří-
slušných věkových skupinách, míře participace a standardech úhrady.

Tento postup se podobá přípravě výchozího rozpočtu popsané v kapitole 5. Nicméně zatímco v roč-
ním rozpočtovém rámci může být rozsah výchozího rozpočtu omezen na současnou úroveň výdajů, ve
víceletém období musí projekce nákladů vzít v úvahu také dodatečné výdaje potřebné k zajištění stejných
služeb. Jde o obtížnou část tohoto postupu, protože v řadě případů nemusí být hranice mezi dosavadními
a novými politikami jasná. Nedostatečná vyjasněnost pojmu „pokračující politiky“ může při přípravě
podrobných výdajových programů vést k politickým sporům a vyjednáváním. Rozlišování mezi probíha-
jícími programy a programy novými je často k dezinterpretaci méně náchylné a mělo by být v určitých
případech preferováno. Jsou-li v investičních programech navrhovány podstatné změny, měl by být pří-
stup ještě restriktivnější a měl by být založen spíše na dosavadních zákonných závazcích než na dosa-
vadních programech a projektech.

b) Plánování nových politik a programů

Pokud jde o plánovací a prognostické aspekty víceletých projekcí, je možné uvažovat o třech rozdíl-
ných přístupech:

• „technická“ prognóza budoucích nákladů probíhajících programů (včetně provozních nákladů dokon-
čených investičních projektů),

• „úsporný“ plánovací/programovací přístup, který je (1) postaven na úsporách v neprioritních sekto-
rech za plánovací období, které vytvoří prostor pro programy s vyšší prioritou a (2) do výdajových
plánu zahrnuje pouze náklady na probíhající programy a ty nové programy, které již jsou zahrnuty
do připravovaného ročního rozpočtu nebo již mají zajištěno financování,

• „rovnoprávný“ plánovací/programovací přístup, který explicitně identifikuje nové politiky a progra-
my a jejich náklady pro celé období.

Vyhnout se tomu, aby v ročním rozvržení výdajů nedocházelo k narušení priorit, je v rámci přípravy
víceletých výdajových programů nesnadné. Aby se určité programy nebo projekty mohly z připravova-
ného ročního rozpočtu vyloučit, může se ministerstvo financí snažit dosáhnout kompromisu s výdajový-
mi ministerstvy tím, že zahrne tyto projekty do dalších let víceletého programu. To by však mohlo vést
k tomu, že si výdajové agentury budou v příštím roce nárokovat „vlastnictví“ těchto prostředků, čímž bude
příprava ročního rozpočtu stále obtížnější. Někdy ale skutečně předtím, než parlament schválí rozpočet,
uskuteční výdajové agentury výdaj pod záminkou, že je zahrnut do příštích let víceleté výdajové projek-
ce, i když realizace takovéhoto výdaje není nijak právně podložena. V jiných případech výdajové jedno-
tky navrhují škrty budoucích výdajů v zájmu toho, aby si v nejbližším rozpočtu udržely současnou úro-
veň výdajů (viz britský příklad v boxu 6.1). Tyto budoucí škrty mohou být čistě hypotetické, protože
výdajové agentury mohou v budoucnu opakovaně smlouvat o zachování současné úrovně svých progra-
mů.

Je třeba dbát na to, aby víceleté projekce byly založeny pouze na závazcích vlády, jež vyplývají z plat-
né rozpočtové politiky, a neposkytovaly základ pro zvyšování nároků výdajových ministerstev. To je argu-
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ment ve prospěch přijetí výše uvedeného „úsporného“ přístupu. Takový přístup by se měl uplatňovat
u zvláštních zákonů k programům, u programů veřejných investic a u sektorových programů i u jiných
podrobných víceletých výdajových projekcí.

c) Předpoklady plánu a účelové rezervy pro mimořádné události

Víceleté projekce by měly být založeny na konzervativních předpokladech, aby bylo možné se
v budoucnu vyhnout dramatickým změnám. Postup ztrácí na důvěryhodnosti, pokud projekce připravené
v předchozím roce musejí být při přípravě následujícího ročního rozpočtu často revidovány směrem dolů.
V praxi by se projekce výdajů měly rovnat návrhu rozpočtovaných výdajů pro první rok plánovaného více-
letého období a měly by být nižší než úroveň výdajů projektovaná v makroekonomickém scénáři na násle-
dující roky. Do víceletých projekcí by měla být zahrnuta explicitní nebo implicitní rezerva pro případ
mimořádných událostí. Při odhadování požadované výše této rezervy je možné rozlišit dva typy rezerv
pro mimořádné události: (1) technické rezervy, které berou v úvahu změny v klíčových hospodářských
parametrech (například v míře inflace) a skutečnou realizaci programů (například nečekaný nárůst výda-
jů na stavební projekt), a (2) rezervu v rámci rozpočtové politiky na budoucí nové programy, které ještě
nejsou explicitně definovány. Tyto rezervy by měly být čistě indikativní a neměly by zakládat žádná „prá-
va“ na budoucí výdajový příděl (výdajovou alokaci).

d) Vazby ročního a víceletého rozpočtování

V některých zemích OECD byly rozpočtové procedury založeny na disciplinovaném „rolování“ roz-
počtu tak, aby došlo k integraci ročního a víceletého rozpočtování. V ideálním případě by se tyto postu-
py měly vyznačovat následujícími vlastnostmi:

• Výchozím bodem procesu přípravy rozpočtu jsou víceleté projekce připravené předchozí rok. Minis-
terstvo financí aktualizuje náklady vztahující se k víceletým projekcím připraveným v předchozím
roce, přičemž bere v úvahu očekávaný vývoj ekonomických parametrů, plnění rozpočtu a jejich pře-
zkoumání. Mělo by provést předběžný odhad úspor, kterých může být v plánovaném období v pro-
bíhajících programech dosaženo.

• Pro každý rok víceletého rozpočtu by měly být stanoveny sektorové stropy, a to na základě součas-
ných vládních politik a navrhovaných změn v rozpočtové politice. Roční rozpočet a víceleté pro-
jekce jsou připravovány podle těchto tvrdých rozpočtových omezení.

• Pokračující politiky jsou jasně odděleny od navrhovaných nových politik a změn v rozpočtové poli-
tice. Jednání o ročním rozpočtu a víceleté projekce by se měly zaměřit na změny rozpočtové politi-
ky, které mají být uskutečněny v nadcházejícím roce.

Schéma 6.2 ilustruje některé z hlavních úkolů při přípravě víceletých projekcí: (1) aktualizaci nákla-
dů podle projekcí připravených v předchozím roce, (2) přípravu střednědobého fiskálního rámce a pro-
jekci výdajů, (3) stanovení výdajových stropů pod projektovanou úrovní celkových výdajů tak, aby se
mohla vytvořit zvláštní rezerva na první rok uvažovaného plánovacího období a rozpočtová rezerva a rezer-
va na mimořádné události na nadcházející roky, (4) identifikaci úspor u probíhajících programů a (5) pro-
gramování a rozpočtování v rámci dvojího omezení daného výdajovými stropy a náklady na současné poli-
tiky.

Popsané procedury rolování víceletého rozpočtování mají několik výhod, včetně té, že spojují vyhod-
nocení budoucího rozpočtového dopadu navrhovaných politik a přípravu stropů pro roční rozpočet. Zave-
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dení víceletého rozpočtování založeného na ukázněném rolování však chce čas a v mnoha zemích se uká-
zalo jako obtížné.

K usnadnění řešení praktických problémů při zavádění procesu „rolování“ projekcí do budoucnosti by
tento proces mohl být omezen pouze na samotný střednědobý rozpočtový rámec včetně agregátních výda-
jových projekcí pro jednotlivá výdajová ministerstva a na hlavní funkce. Ministerstvo financí však bude
na počátku rozpočtového procesu potřebovat podrobnější údaje k aktualizaci střednědobého rozpočtové-
ho rámce a musí být velmi opatrné, aby se vyhnulo řetězové reakci stoupajících nároků výdajových minis-
terstev na budoucí výdaje.

e) Ostatní otázky

Další dvě důležité otázky v návrhu víceletých projekcí se týkají délky horizontu plánování a cenové
základny projekcí. Na jedné straně je vzhledem k nejistotě obtížné připravovat projekce výdajů pro budou-
cí roky na nadměrně dlouhý časový úsek. Na druhé straně musí být plánovací období dostatečně dlouhé
na to, aby umožnilo smysluplné hodnocení priorit vládní politiky a provozních nákladů vyvolaných dokon-
čením investic. Jestliže procesy probíhají hladce a makroekonomická pozice i priority vládní politiky jsou
přiměřeně stabilní, představuje tří- nebo čtyřleté období přijatelný kompromis.7

Víceleté projekce jsou připravovány buď v nominálním vyjádření, nebo ve stálých cenách. Jestliže jsou
víceleté projekce připravovány ve stálých cenách, mělo by ministerstvo financí definovat jednoznačná pra-
vidla pro aktualizaci cenových projekcí. Příprava víceletých projekcí v běžných cenách zajišťuje, že jsou
konzistentní s finančními projekcemi za sektor vlády (které jsou rovněž sestavovány v běžných cenách).
V zemi s vysokou inflací se může jevit jako rozumnější připravovat víceleté projekce raději v reálném než
nominálním vyjádření. Jestliže však inflace přesáhne předpovídanou úroveň, vyžádá si to dodatečné škrty
v reálných výdajích. Naopak nominálně připravené projekce jsou dalším podnětem pro obezřetné řízení
a mohou tak přispět k tlaku na stlačování nákladů. Britské zkušeností ze 70. let ukazují, že víceleté rozpoč-
tování ve stálých cenách v inflačním prostředí tlačí rozpočet směrem nahoru. V každém případě není jisté,
zda jsou víceleté projekce v praxi užitečné v zemi, v níž chybí minimální úroveň fiskální disciplíny a v níž
není zajištěna předpověditelnost rozpočtu – což obecně platí pro země s vysokou inflací.
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Schéma 6.2 PŘÍPRAVA VÍCELETÝCH VÝDAJOVÝCH PROJEKCÍ
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Jak se uvádí v kapitole 5, oznámení fiskálních cílů a záměrů vlády a jejich předložení parlamentu sou-
časně s rozpočtem je důležité jak z hlediska fiskální disciplíny, tak z hlediska důvěryhodnosti vlády. Bude-li
však vláda vázána podrobnými špatně připravenými výdajovými programy, bude to překážkou dosažení jejích
fiskálních cílů. Podobně skutečnost, že parlamentu byly předkládány „programové zákony“, vedla v někte-
rých zemích k rigiditám a neefektivnosti.8 Před zveřejněním podrobných víceletých projekcí je třeba opatr-
nosti; tato čísla by neměla být uvolněna předtím, než vláda provede jejich podrobnou vlastní analýzu.

V některých zemích jsou víceleté projekce využívány k řízení budoucích závazků. K tomu jsou nezbyt-
né procedury víceletého rozpočtování, které vykazují vysokou míru ukázněnosti. Jinak je žádoucí řídit
a schvalovat víceleté závazky v samostatných procedurách, například tak, že se do rozpočtového procesu
zavede forma „schvalovací procedury pro přijímání budoucích závazků“.

B. Další ukázky plánování a projektování výdajů

Zatím jsme se zmiňovali především o přípravě výdajových projekcí pokrývajících středně dlouhé obdo-
bí, tj. období tři až pěti let, a všechny sektory a kategorie výdajů. V praxi lze uvažovat o řadě postupů plá-
nování a předvídání výdajů, a to v závislosti na ekonomickém kontextu a prioritách vládní politiky.

1. Sektorové programy

Příprava výdajových programů pro určitý sektor má tu výhodu, že se zaměřuje na oblasti, v nichž je
víceleté programování výdajů nejvíce zapotřebí. Země, které chtějí výrazně redukovat počet svých stát-
ních zaměstnanců, by se měly nejdříve zaměřit na plány mzdových a ostatních osobních výdajů. Rozpra-
cování sektorových strategií a programů sektorových výdajů zahrnujících – řekněme – všechny kategorie
výdajů v sociálních sektorech nebo příprava investičních programů pro energetický sektor jsou mnohem
důležitější než příprava podrobných výdajových projekcí pro administrativní sektory.

Projekty pomoci nebo financované ze zahraničí by měly být předem rozpracovány do programu. Mno-
ho zemí závislých na technické pomoci připravilo od 80. let rolující programy veřejných investic (Public
Investment Programmes – PIPs). Na počátku 90. let byly za pomoci Světové banky a Evropské unie tyto
programy zavedeny v řadě tranzitivních zemí. Podobně v několika rozvojových zemích jsou uskutečňo-
vány sektorové výdajové či investiční programy s cílem koordinovat sponzorskou pomoc v prioritních sek-
torech.

Programování sponzorské pomoci často vede k tomu, že do zbývajících let víceletého rozpočtu jsou
zařazovány nové programy. Je však nutné neztrácet ze zřetele výše uvedená kritéria. Postupy víceletého
programování výdajů nesmějí umožňovat obcházení základních fiskálních omezení. O zařazení nového
projektu do výdajového programu by se mělo uvažovat jen tehdy, když je zajištěno jeho financování a když
je v souladu s existujícími politikami vlády a střednědobým fiskálním rámcem.9

Pokud nejsou sektorové nebo investiční programy náležitě zasazeny do rozpočtového procesu nebo
s ním propojeny, neumožňují konzistentní vyvažování nároků mezi sektory nebo kategoriemi výdajů
a mohou snižovat fiskální disciplínu. Sektorové rozpočtové programy a střednědobé výdajové programy
by neměly být připravovány v rámci otevřených procesů.

Příručka řízení veřejných výdajů Světové banky (Public Expenditure Management Handbook, 1998)
představuje konzistentní přístup k propojení rozpočtování, plánování fiskální politiky a přípravy strate-
gických sektorových analýz nebo programů. Zdůrazňuje nutnost zahrnout sektorové programy do střed-
nědobého výdajového rámce sestaveného na základě tvrdých omezení, a tak zabezpečit jejich konzistent-
nost s tímto rámcem.
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Podobně by měly být přijaty tři obecné zásady zřízení Národního fondu, jehož prostřednictvím EU
poskytuje strukturální pomoc kandidátským zemím: (1) výdaje financované Národním fondem musejí být
začleněny do rozpočtu; (2) výdajové programy navržené na financování z EU musejí soutěžit se všemi
ostatními výdajovými programy v národním rozpočtu a (3) zdroje a užití prostředků procházejících Národ-
ním fondem musejí být zahrnuty do střednědobého rozpočtového rámce.

2. Dlouhodobé rozpočtové rámce

Dlouhodobé výdajové rámce mohou být potřebné k hodnocení dopadu realizovaných politik do budou-
cích rozpočtových období nebo ke zkoumání nových možností rozpočtové politiky. Dlouhodobé rámce
jsou všeobecně formulovány za předpokladu pokračování současných politik jako výchozího scénáře.
Mohou být předloženy i alternativní scénáře, avšak se začleněním dopadu konkrétních navrhovaných nebo
zvažovaných změn současných politik.

Tyto dlouhodobé rozpočtové rámce mohou pomoci indentifikovat nepříznivé výdajové trendy a být
pomocí při hodnocení udržitelnosti současných politik.10 Jsou užitečné při analýze dopadu změn demo-
grafických trendů (např. rozpočtového dopadu stárnutí obyvatelstva) nebo rostoucího břemena fiskálního
dluhu. V takových dlouhodobých výdajových rámcích se vládní výdaje obecně dělí do tří skupin: (1) výda-
je přímo ovlivněné změnami v demografickém složení, (2) výdaje nepřímo ovlivněné změnami v demo-
grafickém složení, které jsou obecně prezentovány v agregované podobě, a (3) platby dluhových úroků.
Jak se podrobněji rozvádí v kapitole 11, některé země připravují generační účty, které by měly hodnotit
dlouhodobé důsledky současných politik a jejich dopady na rozdělení nákladů a přínosů napříč genera-
cemi.

Ve skutečnosti je k formulování rozpočtové politiky a rozpočtu nutné celé spektrum dlouhodobých
plánů a analýz. Například fiskální dopad investičního programu může přesáhnout období víceletých pro-
jekcí, zejména jestliže se vyznačuje značnými pravidelnými náklady na údržbu (např. program výstavby
silnic). Podobně stanovení cílů, jako např. zvýšení procenta dětí v řádné školní docházce, si vyžaduje
vyhodnocení jejich dopadu na rozpočet z dlouhodobého hlediska a přezkoumání různých možností a vari-
ant rozpočtové politiky.

C. Rozpočtování a programování investic

1. Projekty a programy

Programování a rozpočtování investic je součástí celkového procesu řízení výdajů a vyžaduje souhru
následujících postupů:

• příprava, ocenění a screening projektů;

• programování a rozpočtování investic. Jakmile jsou stanoveny priority rozpočtové politiky mezi stra-
tegickými oblastmi, představuje programování a rozpočtování investic (1) v rámci strategických
oblastí: vyvažování požadavků na investiční výdaje s požadavky na běžné výdaje a identifikaci inves-
tičních projektů a programů a (2) v rámci investičních programů: vybírání mezi již identifikovaný-
mi projekty a přezkoumávání probíhajících projektů.

Tyto dva procesy jsou vzájemně závislé. V různých stadiích projektového cyklu musí docházet k výbě-
ru mezi projekty (při zahájení studií k identifikovaným projektům, při hodnocení těchto studií a při koneč-
ném rozhodování o přijetí nebo nepřijetí projektu). Zdravé rozpočty vyžadují dobré projekty, ale progra-
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mování a vybírání projektů musí být zasazeno do širšího rámce, než představuje analýza individuálních
projektů. Načasování rozhodování a odpovídající rozvržení vazeb mezi procesem přípravy projektu a pro-
cesem programování rozpočtu mají zásadní význam pro to, aby programy odpovídaly cílům politik, aby
programy byly v souladu s finančními omezeními a aby projekty „táhly“ programy.

2. Řízení projektů

a) Co je projekt?

Podle Gittingerovy definice (1982) je projekt specifickou činností se specifickým výchozím bodem
a specifickým konečným bodem, který má splnit specifické cíle. Obvykle je to ojedinělá činnost výrazně
odlišná od předchozích činností a pravděpodobně odlišná od těch následujících – tedy nejen pouhý „seg-
ment“ probíhajícího programu. Někdy je investiční výdaj rutinní činností (např. získání administrativní-
ho zařízení), ale většina investičních výdajů se skládá z projektů.

Aby byly projekty efektivně realizovány, je často nutné vytvořit pro jejich správu zvláštní organizační
uspořádání. Model řízení projektů tvoří projektové plánování, účetnictví, systémy monitorování a vykazo-
vání toho, jak projekt postupuje, a jmenování vedoucího projektu a projektového týmu.11 Tyto organizační
modely rozlišují investiční projekty a různé neinvestiční projekty, např. projekty financované z pomoci.

Ve vyspělých zemích je obvykle pro řízení a realizaci projektů vytvořeno zvláštní uspořádání v rám-
ci výdajových agentur, které neovlivňuje rozpočtový proces. V řadě rozvojových zemí jsou však projek-
ty řízeny prostřednictvím paralelní správy a přispívají spíše ke zvýšené fragmentaci než k efektivnímu
řízení vládních výdajů.12 Tranzitivní země se musejí takovéto roztříštěnosti v řízení rozpočtu vyhnout.
Odpovědností za každodenní správu projektů by měli být pověřeni vedoucí projektů a správa projektů by
měla být pevně zařazena do kompetencí výdajových ministerstev.

Menší země mohou mít zájem uvádět jednotlivé projekty, zejména strategicky významné, při prezen-
taci rozpočtu. Všeobecně by však rozpočet měl seskupit malé nebo středně velké projekty do programů
a uvádět podrobnosti pouze o větších projektech a projektech financovaných ze zahraničních zdrojů. Roz-
počet se stovkami malých projektů se obtížně analyzuje i kontroluje. Analýzy rozpočtových návrhů pro-
váděné ministerstvem financí a vládou a následné podrobné zkoumání návrhu rozpočtu ze strany parla-
mentu by se měly zaměřit spíše na politiky a programy než na jednotlivé programy.

b) Projektový cyklus

Typický projekt prochází postupně jednotlivými stadii od počáteční analýzy cílů a potřeb až po dokon-
čení projektu. Ačkoliv se každý projekt vyznačuje svými vlastními charakteristikami, mají projekty obvyk-
le společný životní cyklus, nazývaný „projektový cyklus“.

Počet stadií, do nichž je projektový cyklus rozdělen, a relativní význam každého z nich závisí na úče-
lu, pro nějž je tento rámec použit. Typický projektový cyklus tvoří tyto fáze:

• Definování sektorových politik, analýza cílů a určení potřeb.

• Identifikace potenciálních projektů a formulace projektových záměrů.

(V tomto stadiu je třeba rozhodnout, zda přidělit, či nepřidělit rozpočtované prostředky na předběžné
studie proveditelnosti projektu.)
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• Předběžné studie proveditelnosti a předběžný výběr projektů.

(V tomto stadiu je třeba rozhodnout, zda přidělit, či nepřidělit rozpočtované prostředky na studie pro-
veditelnosti projektu.)

• Studie proveditelnosti projektů a podrobné formulování projektů.

• Technické hodnocení projektů a investiční rozhodnutí.

(V tomto stadiu je třeba rozhodnout, zda mají být projekty zahrnuty do rozpočtu, či nikoliv.)

• Realizace projektů (jmenování projektových týmů, pravidelně aktualizované projektové plánování
a sledování a účtování projektů).

• Hodnocení v průběhu realizace projektu a ex post vyhodnocení provedení a výsledků projektu.

Metoda logického rámce rozpracovaná v manuálu „Řízení projektového cyklu“ (Project Cycle Mana-
gement), který vydala Evropská komise (1993), je užitečným nástrojem k zajištění toho, aby mezi vlád-
ními politikami a přípravou projektu byly ustanoveny náležité vazby.

Protože v každém stadiu přípravy projektu je třeba rozhodnout o tom, zda postoupit k stadiu dalšímu,
měly by předběžné studie proveditelnosti a studie proveditelnosti zahrnovat všechny technické prvky
potřebné k analýze projektu a pomoci při těchto rozhodnutích.

3. Oceňování a třídění projektů

a) Fáze oceňování a třídění

Než přistoupíme ke zkoumání, zda by měl být projekt zahrnut do rozpočtu, je důležité:

• vyhodnotit „kvalitu“ projektu: je třeba plně identifikovat náklady a přínosy, zda jsou hmotné, či
nehmotné. Je třeba analyzovat externality (které mohou být záporné, např. v případě dopadu zvýše-
ní znečištění, nebo kladné, v případě ochrany před záplavami). U některých projektů může být potřeb-
né i hodnocení dopadu na životní úroveň (chudobu) obyvatelstva nebo na životní prostředí. Hmotné
náklady a přínosy by měly být kvantifikovány a nehmotné vyhodnoceny kvalitativně. Níže rozebí-
rané metody ekonomické analýzy poskytují rámec pro hodnocení kvality projektu. Míra složitosti
postupů závisí na sektoru a velikosti projektu (u malých projektů může být postačující jednoduchá
“síť“ kritérií);

• ověřit si, že byly zvoleny nejlepší možnosti z hlediska dosažení cílů projektu: u projektů značné veli-
kosti by toto hodnocení mělo vyplývat z analýzy nákladů a přínosů nebo z analýzy nákladové efek-
tivnosti nebo minimalizace nákladů;

• eliminovat špatné projekty prostřednictvím třídění, které by mělo být založeno na různých kritériích.

b) Ekonomická analýza projektů

Ve vazbě na analýzu obtížnosti rozhodování o projektu „veřejných prací“ uvedl Benjamin Franklin
všechna pro (tj. výhody) a proti (tj. náklady) a zvažoval je odděleně, přičemž jim přiřadil číselné stupně
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podle významu (Sang, 1988). Tento postup – „Morální a obezřetná algebra“ (Moral and Prudential Algeb-
ra) – byl předobrazem moderních metod projektové ekonomické analýzy. A skutečně si zachoval význam
pro hodnocení menších projektů, u nichž by provádění sofistikovaných analýz nebylo nákladově efektivní.

Ekonomická analýza projektu zahrnuje následující prvky: (1) finanční analýzu, (2) ekonomickou ana-
lýzu, (3) analýzu fiskálních dopadů a (4) analýzu sociální účinnosti (tam, kde to je relevantní). Ekono-
mickou analýzu lze využít pro hodnocení dopadu politik a programů i projektů, ale její uplatnění u poli-
tik a programů je všeobecně obtížnější než u projektů, protože politiky a programy mají širší škálu dopadů.

Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis – CBA) zahrnuje uplatnění tří logických kroků (Ward,
1994): (1) definování cílů projektu nebo programu a alternativních prostředků dosažení těchto cílů, (2)
analýzu marginálního (nebo přírůstkového) dopadu každé z těchto alternativních metod a (3) srovnání
těchto přírůstkových nákladů a přínosů. K analýze nákladů a přínosů je nutné shromáždit a vyhodnotit
přímé a nepřímé náklady a přínosy projektu a použít vhodné diskontní sazby (viz níže) k výpočtu hod-
noty přínosů a nákladů, které se budou vztahovat k různým budoucím obdobím. Tam, kde jsou efekty pro-
jektu zčásti nehmotné (např. ve zdravotnictví a školství) nebo kde jsou dopady alternativ z hlediska množ-
ství, kvality a načasování podobné, používají analytikové analýzu nejmenších nákladů a nákladové
efektivnosti. Analýzy nejmenších nákladů srovnávají náklady různých alternativ. Analýzy nákladové efek-
tivnosti srovnávají alternativní přístupy s odlišnými dopady a vypočítávají koeficienty nákladové efektiv-
nosti (např. náklad na jednotku výstupu).

V období po druhé světové válce byly rozvíjeny teoretické a metodologické postupy ekonomické ana-
lýzy projektů13 s cílem navrhnout metody, které vypočítávají sociální návratnost různých projektů včetně
jejich distribučních efektů a nápravy tržních deformací prostřednictvím projekcí stínových cen. Používá-
ní takových postupů není nyní již tak nutné. Ekonomiky jsou nyní celkově otevřenější a tržní deformace
se zmenšují. Navíc úloha vlády jako investora klesá, podniky ve veřejném vlastnictví jsou privatizovány
a u těch podniků, které zůstávají ve veřejném sektoru, se klade stále větší důraz na regulatorní mechaniz-
my, které podporují rozhodnutí podobná rozhodnutím na soutěžním trhu. V reformních ekonomikách,
v nichž jsou zachovány určité deformace trhu, si však používání stínových cen i nadále význam zachova-
lo (např. v energetice).

V minulosti se vkládala značná očekávání do analýzy ekonomického dopadu projektů. Analýza nákla-
dů a přínosů poskytuje analytický rámec pro uspořádání skutečností a dat, identifikaci nákladů a dopadů
projektu a jejich kvantifikaci a zaměřuje se na základní aspekty navrhovaných variant projektů. Avšak
„v každé fázi hodnocení má z hlediska dosažení dobrých výsledků zásadní význam kompetentní úsudek“
(Sang, 1988). K výpočtu vnitřního výnosového procenta (internal rate of return – IRR) je nutné, aby ana-
lytik projektu shromažďoval informace potřebné pro kompetentní hodnocení projektu, ale samotný výsled-
ný výpočet je méně důležitý. Nízký koeficient vnitřního výnosového procenta nepochybně ukazuje na to,
že projekt neměl být uveden do života. Ale relativně vysoká hodnota koeficientu může pouze znamenat,
že s čísly bylo manipulováno tak, aby se splnil výnosový záměr.

Metody ekonomické analýzy jsou nutné k analýze projektů v řadě sektorů (např. ve výrobním sekto-
ru a v infrastruktuře by měla být analýza nákladů a přínosů systematicky prováděna pro každý projekt
významného rozsahu). V ostatních sektorech jsou všeobecně žádoucí analýzy nejmenších nákladů nebo
nákladové efektivnosti projektů, ale míra jejich složitosti bude záviset na velikosti projektu.

Při oceňování a hodnocení investičních projektů – ať už prostřednictvím analýzy nákladů a přínosů,
nebo jiných metod – a při stanovování výnosů porovnávaných s kapitálovými náklady je důležité, aby vlá-
da rozhodla, jakou diskontní sazbu použít. To otevírá složité ekonomické (a politické) otázky, které nejsou
v literatuře plně řešeny.14 Vlády většiny zemí OECD stanovují veřejnou diskontní sazbu (nebo sazby) buď
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ve výši reálné úrokové sazby jako u vládních výpůjček, nebo ve výši, o níž se předpokládá, že je podob-
ná reálné míře návratnosti dosahované v soukromém sektoru. Tyto argumenty obecně vedou k reálným
číslům mezi 3 až 10 %.

Diskontní sazby ve veřejném sektoru slouží dvěma hlavním účelům. V řadě případů (včetně analýzy
nákladů a přínosů a nákladové efektivnosti) jsou využívány jako míra časové preference, která vyjadřuje
projevený zájem země o marginální důchod budoucích generací v poměru ke generaci současné. V jiných
případech diskontní sazba (např. při komerčním oceňování nákladů v porovnání s výnosy z prodeje a oce-
nění vládní produkce) slouží jako ocenění kapitálových nákladů při stanovení cen výstupů veřejného sek-
toru tak, aby mohly být efektivně srovnány s cenami výstupů sektoru soukromého. V praxi však hodně zemí
používá pro oba tyto účely stejné číslo, což je administrativně mnohem jednodušší (viz Spackman, 2000).

Mnohé tranzitivní země mají adekvátní kapacity pro přípravu technické podoby projektů, ale chybě-
jí jim zkušenosti s ekonomickou analýzou projektů. Slabiny v těchto oblastech jsou v současnosti řešeny
v mnoha zemích, ale někdy pouze formálně, například zavedením povinnosti uvádět ukazatel vnitřního
výnosového procenta ve formulářích sloužících k popisu projektu. Obecně je třeba dosáhnout při rozví-
jení analytického přístupu k hodnocení projektů dalšího pokroku.

V 70. letech se často objevovalo tvrzení, že projekty by mohly být seřazeny podle ukazatele, jako např.
podle poměru přínosů a nákladů, přičemž nejvýše zařazené „projekty“ by se postupně vybíraly k plnění
dostupné finanční „obálky“. Jedna tranzitivní země se o takový postup v 90. letech neúspěšně pokusila.
Srovnávání projektů z různých sektorů podle takovýchto finančních kritérií je vždy hazardem a ve sku-
tečnosti neproveditelné. Kromě toho seřazení série projektů závisí na celkové finanční sumě, která je této
sérii projektů přidělena, a ne naopak.15 Ekonomická analýza projektů je v tomto ohledu užitečná, ale nel-
ze na ni při dosahování optimální vyváženosti cílů spoléhat. Stejně tak může být vícekriteriální analýza
užitečná při srovnávání víceúčelových projektů v rámci subsektoru nebo programu. Vícekriteriální analý-
za však může vést k absurdním výsledkům, jestliže se použije k výpočtu rozdělení investic mezi sektory
nebo k přidělování zdrojů na různé programy. I při srovnávání projektů v rámci programu je třeba použí-
vat vícekriteriální analýzu opatrně. Víceúčelové projekty mohou být vícekriteriálními analýzami nepat-
řičně zvýhodňovány; „pravidlo specifičnosti“ nás učí, že v mnoha případech může být k dosažení poža-
dovaných cílů mnohem efektivnější zvolit si projekty cílové.16

c) Screening projektů

Při screeningu jsou z celkového portfolia projektů zvažovaného pro případné zařazení do sektorových
rozpočtů vyloučeny projekty slabé. Výdajová ministerstva by měla ověřit, zda projekty připravené jejich
podřízenými agenturami jsou v souladu se strategií sektoru, zda odpovídají nákladově nejefektivnějším
prostředkům dosažení programových cílů a zda tam, kde lze uplatnit analýzu nákladů a přínosů (nebo
nákladové efektivnosti), jsou výsledky projektů přijatelné. Měla by také ověřit, zda projekty odpovídají
obecným cílům politiky ministerstva (např. strategickému plánu sektoru a obchodním plánům podniků ve
veřejném vlastnictví).

Při screeningu projektů je třeba shromáždit informace a provést hodnocení v následujících oblastech:

• soulad projektu se strategií sektoru a vlády (hodnocení by mělo být provedeno hned po identifikaci
projektu);

• analýza nákladů a přínosů nebo nákladové efektivnosti, jestliže je vhodná. U menších projektů mohou
být použity jednoduché koeficienty (např. náklady na učebnu na jednoho studenta). Pořízení nebo výstav-
ba nových zařízení by měly být soustavně srovnávány s náklady na úpravu zařízení již vybudovaných;
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• fiskální dopad projektu. Měly by být vyhodnoceny marginální provozní náklady (tj. na poslední jed-
notku výstupu), včetně odhadu potřeby pracovníků. U některých programů nebo agentur (např.
výstavba silnic) jsou k vyhodnocení provozních nákladů zapotřebí projekce jak kapitálového roz-
počtu, tak rozpočtu provozního, aby bylo možné přihlédnout k nákladům pořízení zařízení potřeb-
ného pro pravidelnou údržbu;

• politika při stanovování uživatelských poplatků nebo sazeb tam, kde je projekt zaměřen na posky-
tování zboží nebo služeb veřejnosti;

• dopad na životní prostředí tam, kde je to relevantní;

• sociální dopady tam, kde je to relevantní (např. u určitých projektů v sociálním sektoru);

• organizační uspořádání realizace a fungování projektu tak, aby se posílila jejich efektivnost.

Screening může mít formálně podobu souboru otázek, na něž lze odpovědět ano/ne. Vybrány by měly
být pouze projekty, které vyhovují všem požadavkům.

4. Rozpočtování

a) Výběr projektu

Vyhodnocení a screening nepostačují k rozhodnutí, zda by projekt měl, či neměl být zahrnut do roz-
počtu. Jak se uvádí v kapitole 5, rozpočty a programy výdajových ministerstev musejí vycházet z tvrdých
omezení. V rámci dané rozpočtové kapitoly znamená výběr projektu souhru dvou následujících činností:
(1) alokace zdrojů mezi programy nebo subsektory a (2) výběru projektů v rámci programu nebo sub-
sektoru.

Jestliže má screening za následek vyloučení několika projektů, pak často dojde i k redukci odpovída-
jícího programu. Míra interakce mezi screeningem projektů a alokací zdrojů se sektor od sektoru odlišu-
je. Například zamítnutí nebo zastavení projektu týkajícího se železniční dopravy může vést buď k přidě-
lení většího objemu prostředků na úsek silniční dopravy, nebo ke snížení rozpočtu ministerstva dopravy.
Vyloučení projektu výstavby školy však může být impulzem ke zvýšení rozpočtu na nákup učebnic – za
předpokladu že rozpočtový příděl pro základní školství zůstává nezměněný.

V rámci programu nebo subsektoru musí existovat vyváženost mezi investičními projekty a běžnými
výdaji. Jak již bylo uvedeno, projekt nové výstavby musí být systematicky porovnáván s náklady na opra-
vu a úpravu zařízení již vybudovaných. Optimální skladba programu však závisí také na celkové politice
v tomto sektoru (například zvažování projektu výstavby školy proti programu nákupu učebnic je v pod-
statě záležitostí školské politiky).

V rámci určitých programů nebo oborů může při výběru projektů pomoci seřazení projektů podle urči-
tých kritérií. Všeobecně však je k výběru projektů zapotřebí řada metod, které závisejí na sektoru. Jestli-
že například výdajová ministerstva připraví podrobné programy a ověří jejich ekonomickou efektivnost,
měl by být výběr projektů proveden na základě priorit příslušné politiky a časových harmonogramů sta-
novených v rámci těchto programů (například obchodního plánu v telekomunikačním sektoru, plánu sil-
niční dopravy, energetického plánu atd.) K přípravě rozpočtu pro kapitálové dotace veřejným podnikům
(nebo k financování projektů veřejných podniků) je třeba přezkoumat obchodní plány těchto podniků.
Finanční životaschopnost projektů veřejných podniků nebo autonomní agentury je třeba vždy hodnotit
v rámci finanční životaschopnosti daného subjektu a priorit jeho politiky, nejenom v rámci vládního roz-
počtu nebo víceletých projekcí.

189Víceleté rozpočtování a programování investic



b) Prognózování fiskálního dopadu kapitálových výdajů na další období

K přípravě rozpočtů kapitálových investic je vždy nutné disponovat nějakou formou výdajových pro-
jekcí. Jak bylo uvedeno výše, budoucí náklady investičních projektů (včetně jejich budoucích provozních
nákladů po uvedení investice do provozu) musejí být systematicky analyzovány ve fázi přípravy rozpoč-
tu. Budoucí náklady projektů významného rozsahu by měla systematicky přezkoumávat jak výdajová
ministerstva, tak ministerstvo financí. Menší projekty se obvykle seskupují (např. jako součást programu),
ale výdajová ministerstva by měla vždy analyzovat jejich budoucí náklady a porovnat je se současnou
úrovní svých rozpočtů.

Častou příčinou hromadění neuhrazených závazků a/nebo problémů s realizací projektu je, že roční
rozpočet zahrnuje pouze malý podíl celkových nákladů nového projektu, který může probíhat několik let.
Na projekty významného rozsahu musí být při jejich zahájení zajištěno dostatečné financování, aby bylo
možné uhradit všechny budoucí náklady na dokončení projektů a jejich provoz. Jinak je lepší projekty do
rozpočtu nezahrnovat. I když nejsou připraveny víceleté projekce, měla by být vyhodnocena fiskální udr-
žitelnost budoucích nákladů na investiční projekty a tam, kde je to vhodné, by měly být identifikovány
kompenzující úspory v dalších programech nebo sektorech.

Jak bylo uvedeno výše, v příloze k rozpočtu by měly být uvedeny celkové náklady investičních pro-
jektů/programů a plánovaný harmonogram jejich uskutečňování. Zařazení oprávnění k budoucím závaz-
kům do rozpočtování představuje efektivní nástroj kontroly budoucích investičních výdajů. Když budou-
cí závazková oprávnění nejsou předmětem řízení rozpočtu, měla by platit obecná zásada: celková výše
(víceletých) kontraktů souvisejících s projektem by neměla překročit práh stanovený jako jednoletá roz-
počtová projekce vynásobená počtem let potřebných k dokončení kontraktů.

c) Víceleté programování

Projekty musejí být připraveny předem a vždy je nutná určitá forma víceletého programování inves-
tic. Ve většině sektorů, a zejména v sektorech zahrnujících veřejnou infrastrukturu by výdajová minister-
stva měla připravovat interní víceleté programy investic jako rámec pro přípravu návrhů na jednotlivé
investiční projekty. Aby výdajová ministerstva nevynakládala zbytečné úsilí při přípravě nadměrného počtu
návrhů na projektové financování, měla by počítat s tím, že ve většině případů se současná úroveň jejich
zdrojů v budoucnu nezvýší. K přípravě interních pracovních dokumentů tohoto druhu není nutně zapo-
třebí provádět víceleté rozpočtování na úrovni celé veřejné správy.

Příprava projektů, která zahrnuje zdlouhavé technické studie nebo využívá veřejné zakázky ke smluv-
ní spolupráci se soukromým sektorem nebo uzavírá dohody o sdílení nákladů s územními samosprávami
nebo veřejnými podniky, často trvá několik let. Např. v mnoha členských státech EU se může příprava
velkých infrastrukturních projektů táhnout i deset let. Tato přípravná práce je někdy podporována různý-
mi programovými dokumenty, jako jsou územní plány a plány rozvoje infrastruktury, ale i vládními roz-
hodnutími různého druhu. Před uzavřením smluv, které mohou vést ke vzniku budoucích závazků, je na
místě opatrnost. Než se vláda k něčemu zaváže, a to i implicitně, je třeba systematicky konzultovat minis-
terstvo financí. Tyto závazky by měly být transparentním způsobem zveřejňovány. Při rozhodování o tom,
zda by přípravná studie měla, či neměla být zahrnuta do rozpočtu, je třeba nejdříve řešit otázku, zda je
realistické financování celého projektu.

Jak bylo uvedeno výše, některé země připravují občas zákony k programům, aby vytvořily právní bázi
pro přípravu investičních programů významného rozsahu v rámci sektoru nebo subsektoru. Tyto zákony
by však neměly zakládat nárok na budoucí výdaje a výdajové závazky. Dříve než budou návrhy progra-
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mových zákonů předloženy vládě, by ministerstvo financí mělo vyhodnotit jejich budoucí fiskální dopad
a ověřit, zda je navrhovaný program slučitelný se střednědobými fiskálními cíli vlády.

Formálnější postup, používaný několika tranzitivními zeměmi, spočívá v přípravě rolujících progra-
mů veřejných investic.

5. Rolující programy veřejných investic (rolling public investment programmes – PIPs)

a) Co jsou rolující programy veřejných investic?

Cílem těchto rolujících programů je poskytnutí rámce pro programování investic a výběr projektů, ale
také zlepšení koordinace pomoci a směrování zahraničních zdrojů do prioritních oblastí. Jsou užitečným
základem pro programování projektů financovaných ze zahraničí, které musejí být připraveny a projed-
nány se sponzory dva nebo tři roky předem. Programy zahrnují jak kapitálové, tak běžné výdaje, které
jsou financovány sponzory prostřednictvím tohoto druhu projektů.17

Hlavní prvky těchto programů mohou být obecně popsány takto:

• Programy pokrývají období tří nebo čtyř let, jsou v nich uvedeny náklady jednotlivých let projektu
(kapitálové a běžné) společně s bilancí prostředků potřebných na dokončení projektů v letech pře-
sahujících jejich rámec.

• Aby bylo možné přizpůsobovat programy veřejných investic změnám v ekonomickém a finančním
prostředí, jsou každoročně připravovány na rolující bázi. Na konci každého roku se první rok z obdo-
bí pokrytého programem vyřadí a na konec se přidá rok další.

• První rok zahrnuje pouze projekty, o jejichž uskutečnění bylo pevně rozhodnuto a které jsou plně
konzistentní s ročním rozpočtem příslušného sektoru. Pozdější roky představují indikativní seznam
budoucích aktivních projektů a jejich odhadované náklady.

• U projektů financovaných ze zahraniční pomoci se často uplatňuje tento postup: (1) první rok pro-
gramu zahrnuje pouze projekty, na něž již byly poskytnuty prostředky nebo u nichž již hodně pokro-
čila jednání; (2) druhý rok zahrnuje projekty, jejichž financování již bylo jednoznačně identifiková-
no; (3) třetí rok zahrnuje projekty, jejichž zdroj financování ještě nebyl stanoven. Jak se uvádí níže,
u druhého a třetího roku by byl žádoucí restriktivnější přístup.

• Zahrnují jak investiční projekty financované z domácích zdrojů, tak projekty financované ze zahra-
ničních zdrojů, ať jsou jakéhokoliv hospodářského rázu. Proto, jak se uvádí výše, může rolující pro-
gram zahrnovat běžné i investiční výdaje.

b) Potenciální slabiny těchto programů

Programování investic je nejobtížnější částí víceletého výdajového programování. Snadněji se odha-
dují budoucí náklady u provozních aktivit než u investičních projektů, které jsou ovlivněny mnoha tech-
nickými faktory. Investiční výdaje jsou navíc předmětem silných politických tlaků (známý efekt politic-
kých odměn oblíbencům) a poskytují více příležitostí ke korupci než běžné výdaje, zvláště v zemích se
slabým systémem řízení a správy (viz Tanzi, 1997).
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V důsledku toho jsou k přípravě programů kapitálových investic nezbytné jak disciplinovaný průběh
řízení, tak vysoká úroveň technické expertizy. Skutečnost, že nové projekty, programy a politiky mohou
být zahrnuty do rolujících investičních programů, sama o sobě ještě neznamená, že dojde k dodržování
patřičných postupů spojených s těmito programy. Při střetnutí se s nadměrnými požadavky bude mít minis-
terstvo financí sklon jít výše popsanou cestou nejmenšího odporu, a sice zahrnovat slabé projekty do dru-
hého a třetího roku programu s tím, že je později vyřadí. V důsledku toho v zbývajících letech se progra-
my buď stanou málo důvěryhodným seznamem přání, nebo budou slabé projekty zahrnuté do zbývajících
let zahájeny bez patřičné analýzy a dohledu.

Proto je vhodné, aby spíše než tento běžně uplatňovaný postup byl při shromažďování údajů pro dru-
hý a třetí rok použit tvrdší postup. Spočívá v tom, že do těchto rolujících programů jsou zahrnuty jen ty
projekty, o kterých již bylo přijato pevné rozhodnutí a jejichž zdroj financování je jistý (nebo alespoň
vysoce pravděpodobný). Samozřejmě takový rolující program, který by zahrnoval zejména projekce již
schválených investičních programů, by neměl některé z teoretických výhod plnohodnotného rolujícího
výdajového programu. Ale zkušenosti ukazují, že v praxi je většina z nich připravována každým rokem
od nuly a že nejde o skutečné „rolující“ programy.

V některých tranzitivních a rozvojových zemích mohou být někdy rolující investiční programy jen
něčím málo víc než seznamem přání využívaným k přilákání pomoci od sponzorských agentur a meziná-
rodních finančních institucí. Často jsou takové seznamy připravovány ve spěchu a zahrnují nadměrný počet
projektů, kterým nejsou přiřazeny priority. Naštěstí je jejich úloha při sestavování rozpočtu obvykle malá.
Nicméně marginální užitečnost takových programů jako podkladů pro schůzky se sponzory je snížena vše-
obecnou ztrátou důvěryhodnosti procesu programování.

Někdy je připravován „jádrový“ i „nejádrový“ rolující program. Jak se uvádí v kapitole 5, takové roz-
lišování v rozpočtování a programování výdajů je pokusem obejít nutnost těžké volby. Je lepší nepřipra-
vovat rolující investiční program vůbec než připravovat program nejádrový nebo program rovnající se
seznamu přání.

Proces přípravy těchto programů často představuje jen přezkoumání jednotlivých projektů, aniž by
byly zařazeny do kontextu priorit vládní politiky a její střednědobé fiskální a rozpočtové strategie. Ve sku-
tečnosti některé tranzitivní země, které připravují rolující investiční programy, zaplňují dokument stov-
kami menších projektů, zatímco investiční programy významného rozsahu jsou pouze zhruba ohodnoce-
ny a nejsou projednány vládou (zvláště když se má za to, že tyto projekty mají „politický“ význam).

c) Podmínky pro přípravu zdravého rolujícího investičního programu

Takový program by měl být připravován společně s rozpočtem a zasazen do rámce výdajových stro-
pů stanovených pro každý jednotlivý rok budoucího období. Jeho příprava musí začít střednědobým roz-
počtovým rámcem uvádějícím roční výdajové projekce rozdělené podle (1) výdajového ministerstva, (2)
„investičních“ výdajů (včetně běžných výdajů financovaných prostřednictvím zahraničních zdrojů) a dal-
ších výdajů, (3) domácích a zahraničních zdrojů financování. Výdajové stropy u rozpočtových položek
financovaných ze zahraničních zdrojů mohou být pružné. Tato pružnost by nicméně měla být omezená,
protože je třeba přihlížet k dopadu PIP jak na náklady dluhové služby, tak na potřeby domácího spolufi-
nancování.

Jak se uvádí v kapitole 5, předložení oddělených počátečních stropů pro kapitálové výdaje má výho-
dy i nevýhody, a to v závislosti na daném sektoru a na povaze investičního projektu. Aby bylo možné
vyhnout se „zatuhnutí“ přípravy sektorových rozpočtů, je třeba v každém stadiu přípravy programu pro-
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vádět společnou analýzu běžného a kapitálového rozpočtu. Při jeho přípravě a přípravě rozpočtu je nutná
určitá míra pružnosti při přerozdělování zdrojů mezi běžné a kapitálové výdaje. Z toho vyplývá potřeba
sjednocení procesů spojených s rolujícím investičním programem a s rozpočtem.

d) Co mohou využít tranzitivní země?

Ve většině zemí závislých na technické pomoci jsou nové politiky obvykle financovány prostřednic-
tvím programů sponzorské pomoci. V důsledku toho může být rolující investiční program používán jako
nástroj k analýze těchto nových politik a k předběžnému programování výdajů financovaných z pomoci.
V tomto smyslu plnohodnotný program, jak byl popsán výše, zapadá méně vhodně do kontextu reform-
ních zemí a zemí se středními příjmy – které připravují tyto programy málokdy – než do kontextu zemí
závislých na externí pomoci.

Tranzitivní země, které v současnosti nepřipravují rolující investiční programy, by měly zvážit mož-
nosti zlepšení svého rozpočtového řízení v oblasti investičních projektů (např. prováděním projekcí budou-
cích nákladů na probíhající projekty a programy) a posílení metod přípravy a výběru projektů v rámci
výdajových ministerstev. Měly by také zaměřit víceleté programování investic na ty oblasti, v nichž je
takový postup nejvíce zapotřebí. Například kandidátské země na vstup do EU musejí programovat užití
předvstupních fondů EU.

Některé tranzitivní ekonomiky se stále ještě potýkají s převisem nedokončených kapitálových investič-
ních projektů. K tomu jsou nutné zvláštní analýzy investic a nemilosrdné vytřídění probíhajících investic za
použití výše uvedených kritérií. Ale takový postup se velmi liší od přípravy rolujícího investičního programu.

Ty země, které rolující investiční programy již připravují, budou v této činnosti zřejmě pokračovat za
předpokladu, že doladí a narovnají proces sestavování těchto programů a zdokonalí rozpočtové řízení
investic ve smyslu bodů navrhovaných výše. V zemích, které sestavují pouze roční rozpočty, existují důvo-
dy pro zavedení rolujících investičních programů. Podaří-li se těmto zemím vyhnout se výše zmíněným
nástrahám, může program vytvořit užitečnou vazbu mezi přípravou rozpočtu a vyjednáváním se sponzo-
ry v těch případech, kdy značnou část rozpočtu tvoří projekty financované ze zahraniční pomoci. Každý
„dílčí“ víceletý výdajový program by měl být součástí správně sestaveného víceletého rozpočtového rám-
ce. To platí jak pro investiční projekty, tak pro sektorové rozpočtové programy.

6. Organizační uspořádání screeningu projektů

Výdajová ministerstva, která jsou za svůj sektor odpovědná za přípravu rozpočtů, by také měla být
odpovědná za přípravu, třídění a výběr projektů v rámci jakéhokoliv celkového výdajového limitu stano-
veného vládou. Avšak projekty významného rozsahu musejí být při přípravě rozpočtu současně přezkou-
mávány ministerstvem financí.

Někdy existují také nedostatečné vazby mezi činnostmi investičního odboru a finančního odboru odpo-
vědného za přípravu rozpočtu v rámci ministerstev. V některých tranzitivních zemích je příprava projek-
tů řízena zejména projekčními ústavy podléhajícími příslušným výdajovým ministerstvům, která se zamě-
řují na strojírenské a jiné technické aspekty projektů, místo toho, aby byla řízena útvary odpovědnými za
sektorovou politikou. Proto je nutné, aby v rámci sektorů docházelo k úzké koordinaci mezi přípravou
projektu, politikou sektoru a sestavováním rozpočtu.

Některé rozvojové, ale i tranzitivní země zavedly centrální procedury třídění a schvalování projektů.18

V takových případech připravuje „ústřední investiční jednotka“ standardy pro schvalování projektů, posky-
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tuje technickou pomoc investičním útvarům v rámci výdajových agentur nebo obcí a třídí projekty nad
určitou mezní hodnotu. Projekty jsou schvalovány ústřední investiční jednotkou nebo mezirezortním výbo-
rem nebo vládou.

Tyto schvalovací procesy mají tu výhodu, že „filtrují“ technické studie, a tedy usnadňují přípravu roz-
počtu. Mají však také řadu potenciálních slabin. Zkoumání projektů je někdy čistě formální. Řízení může
být těžkopádné a ústřední investiční jednotce jsou někdy předkládány stovky studií menších projektů. Vlá-
da může rozmělňovat svou činnost zkoumáním tuctů projektů, které kvůli nedostatečnému financování
nebudou nikdy uskutečněny. V některých zemích není ústřední investiční jednotka připojena k minister-
stvu odpovědnému za přípravu hlavního rozpočtu. V důsledku toho se při screeningu projektů berou otáz-
ky příslušné politiky a finanční otázky pouze na vědomí. Pokud má ústřední investiční jednotka vůbec
existovat, měla by být umístěna na ministerstvu financí.

Ústřední investiční jednotka by se měla zaměřit na projekty zásadního významu. Musí být jasné, že
screening projektů není totéž co výběr projektů. U menších projektů by jednotka měla plnit funkce posky-
tování technické pomoci, školení a vedení. Mechanizmus schvalování projektů vládou je sporný. Mohl by
vyvolávat tlaky na růst rozpočtu. Termín „schvalování“ by měl být chápán jako „předběžné schvalování“,
protože k rozhodnutí o zahájení projektu by mělo docházet jen v rámci rozpočtového procesu. Tak by se
měly vládě předkládat jedině projekty podstatného rozsahu, které musejí být připravovány předem. Ten-
to postup (předběžného) schvalování by měl být používán jen výjimečně. Konzultace s ministerstvem
financí by se měla konat předtím, než se projekty předloží vládě ke schválení.
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1. Viz srovnání systémů víceletého rozpočtování u Premchanda (1990a).

2. Premchand (1983) a Allan (1996).

3. OECD (1995).

4. „Plánování výdajů“ by se nemělo zaměňovat s rozvojovým plánováním nebo centrálním plánováním. „Rozdíl
mezi rozvojovým plánem a formálním plánováním výdajů spočívá v tom, že rozvojový plán představuje organi-
zovaný výhled do budoucna uskutečněný v určité době, zatímco plánování výdajů je kontinuálním procesem pro-
vádění projekcí a vyhodnocování jejich validity ve vazbě na postup jejich realizace.“ (Premchand, 1983).

5. Čerpáno z OECD (1997b) a Allana (1996).

6. Viz Premchand (1983), s. 217.

7. K vyřešení potíží spojených s nejistotou a s potřebou plného hodnocení budoucích nákladů na programy provedla
řada zemí experimenty s prezentací víceletých projekcí ve dvou stadiích: „plánovací – programovací období“,
které může zahrnovat nové programy, je následováno obdobím přípravy projekcí, ve kterém se vykazují pouze
budoucí náklady na programy plánované v prvním období. (Např. USA měly v 80. letech tříletý horizont pro-
gramování a pětiletý rozpočet budoucích výdajů.)

8. Např. v 50. letech Francie značně využívala „programových zákonů“. Dnes se tento postup využívá ještě pro
vojenské programy, ale čísla zahrnutá do zákona nejsou závazná. K zahájení projektů/programů dojde až tehdy,
když je v ročním rozpočtu potvrzeno možné zahájení „zmocněním k závazkům“.

9. K této otázce Premchand (1996) říká: „Sponzoři obvykle trvají na tom, že chtějí mít od úřadů střednědobý záva-
zek ohledně projektů a programů navržených na financování z technické pomoci [...] Mezitím vzniknou očeká-
vání, dělají se předem plány a organizují se lobby v anticipaci pomoci, která může způsobit zklamání, když oče-
kávání nejsou splněna.“

10. OECD (1997b). Viz také Allan (1996).

11. Viz např. United Kingdom, HM Treasury, Central Unit for Procurement (1995) Guidance Note 52.

12. Sponzoři většinou dávají takovému přístupu přednost: „Ve Světové bance se často diskutuje o tendenci vytvářet
enklávy. [...] Do určité míry jsou tyto důvody vlastní všem přístupům k půjčování zaměřeným na projekty. Sni-
žují však tlak na vládu, aby prováděla reformy, a mohou oslabit domácí systém tím, že ho nahradí postupy, kte-
ré nařídí sponzoři.“ World Bank (1997a).

13. Viz Ward (1994) a Gittinger (1982).
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14. Skvělý přehled o těchto otázkách a užitečnou bibliografii viz Spackman (2000).

15. „Otázka řazení projektů je poněkud nejasným konceptem. Pro daný investiční rozpočet [...] jsou projekty buď při-
jatelné a měly by být zařazeny do investičního programu, nebo nejsou přijatelné a měly by být vyloučeny [...]
V takových případech jde o jediné řazení: zatřídění mezi „ins“ a „outs“ [...] Neexistuje žádné řazení projektů, ve
kterém by byly přidávány do programu nebo z něho odstraňovány podle toho, jak se liší jeho rozsah. Změny
v investičním rozpočtu mají tendenci ovlivňovat jeho celkovou skladbu, a ne pouze marginální projekty.“ (Squ-
ire a Van der Tak, 1975).

16. Když je např. cílem vytvořit pracovní příležitosti a zlepšit infrastrukturu, může řazení projektů podněcovat k rea-
lizaci programu výstavby silnic za použití pracovně náročných postupů. Na první pohled se takové projekty mohou
jevit jako vhodné pro mnoho zemí s nízkými příjmy. Nicméně účinnější by v takových zemích pravděpodobně
bylo postavit silnice za použití moderních postupů a zavést cílový program ke splnění sociálních záměrů.

17. V zemích závislých na pomoci často běžné výdaje představují 30–40 % celkových nákladů PIP.

18. Například Rumunsko. Příklady z Latinské Ameriky lze najít v Petrei (1998); za Asii v United Nations (1993).
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A. KLÍČOVÉ POJMY

1. Klasifikace výdajů

Klasifikace výdajů je důležitá pro formulování rozpočtové politiky a pro identifikaci alokace zdrojů
mezi sektory; pro zavedení jasných principů odpovědnosti; pro dosažení souladu s právními předpisy; pro
analýzu rozpočtové politiky a hospodaření a pro každodenní správu rozpočtu. Systém klasifikace výdajů
poskytuje normativní rámec pro rozhodování a skládání účtů rozpočtové politiky.

Různé metody a aspekty rozpočtování mají často silný vliv na strukturu a organizaci systému klasifi-
kace výdajů. Např. rozpočtování vycházející z míry shody plnění rozpočtu se schváleným rozpočtem se
zaměřuje na užití zdrojů, a tedy na klasifikaci vstupů a organizací. Formulace politiky a péče o efektiv-
nost alokace zdrojů představují základ klasifikace výdajů podle funkcí a programů. Jestliže se hodnotí
provozní hospodaření, je nutná podrobná klasifikace programů podle činností a výstupů. K agregované-
mu fiskálnímu řízení je nezbytná ekonomická klasifikace založená na jasných konceptech (např. odděle-
ní výpůjček od příjmů) jako u klasifikace GFS připravené MMF. K tomu, aby se vyhovělo všem těmto
rozdílným a do určité míry konfliktním požadavkům, je nutný pragmatický a pružný přístup.

Ve funkční klasifikaci se vládní činnosti třídí podle široce definovaných cílů nebo účelů (např. škol-
ství, sociální zabezpečení, bydlení atd.). Taková klasifikace je významná pro analýzu alokace zdrojů mezi
sektory. Je nezávislá na organizační struktuře vlády. Funkční klasifikace je nutná k sestavování historic-
kých přehledů vládních výdajů a ke srovnání dat z různých fiskálních roků. Užitečným mezinárodním
standardem v této oblasti je Klasifikace funkcí vlády (Classification of the Functions of Government –
COFOG) zavedená Organizací spojených národů.

Ekonomická klasifikace výdajů je nástrojem agregátního fiskálního řízení a fiskální analýzy, pokud
je založena na jasných konceptech a je slučitelná s klasifikací GFS. Klasifikace jednotlivých rozpočto-
vých položek/objektů se využívá ke kontrole, sledování a správě rozpočtu (osobní výdaje, cestování a dopra-
va osob atd.).

Organizační klasifikace (výdajová ministerstva, ředitelství atd.) je cenným nástrojem k podpoře odpo-
vědnosti a vedení rozpočtu. Pro účely vedení rozpočtu je potřebná i klasifikace podle fondů a zdrojů finan-
cování (což je užitečné i v kontextu EU).

Program je skupinou aktivit týkajících se souboru společných cílů. Klasifikace výdajů podle progra-
mů může sloužit dvěma účelům: (1) identifikaci a objasnění cílů a politik a (2) sledování provozního hos-
podaření pomocí ukazatelů hospodaření založených na vstupech, výstupech a výsledcích. Tyto ukazatele
by měly být stanoveny podle činnosti nebo programu v závislosti na účelu sledování hospodaření tohoto
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programu. Ve srovnání s COFOG přihlíží klasifikace podle programů k cílům politiky země a jejímu správ-
nímu kontextu.

Při zavádění klasifikace programů je důležité zajistit, aby (1) odpovědnost nebyla omezována zastí-
ráním odpovědnosti různých administrativních jednotek a (2) požadavky na sběr a analýzu dat byly udr-
žovány v rozumných mezích. Programový přístup má tu výhodu, že povzbuzuje manažery každé organi-
zace k tomu, aby jasně definovali své cíle a posoudili, jakých výsledků bylo dosaženo. Mezi hlavní
podmínky vypracování takového přístupu však patří vyjasnění odpovědností každého účastníka rozpo-
čtového procesu, příprava rozpočtu za tvrdých omezení a správná koordinace rozpočtových procedur a for-
mulování rozpočtové politiky. Minulé zkušenosti s programovým rozpočtováním ukazují, že by neměla
být vkládána nadměrná očekávání do úlohy formálních nástrojů tohoto druhu při rozhodování na centrál-
ní úrovni o alokaci zdrojů.

Rozpočet předložený zákonodárnému sboru musí jasně uvádět kompetence hlavních účastníků v říze-
ní rozpočtu a měl by prezentovat predikce výdajů klasifikované podle ministerstev a agentur, které jsou
odpovědné za realizaci rozpočtu. Kromě toho jsou žádoucí i jiné prezentace výdajů, např. historické ana-
lýzy výdajů podle funkcí; prezentace hlavních programů podle výdajových ministerstev, provázená struč-
ným popisem těchto programů; projekce nákladů budoucích období na hlavní investiční projekty a seznam
projektů financovaných z programů pomoci a dalších zahraničních zdrojů.

2. Formulování rozpočtové politiky a vztah mezi rozpočtem a politikami

Mechanizmy pro formulování zdravé rozpočtové politiky a posílení vazby mezi politikou a rozpočtem
mají zásadní význam. Patří sem:

• koordinační mechanizmy pro formulování politiky ve vládě,

• konzultace s nevládními organizacemi a reprezentativními skupinami (např. organizacemi zaměst-
nanců, odborovými svazy),

• poskytování odpovídajících zdrojů a informací parlamentu k prozkoumání návrhů rozpočtové poli-
tiky a rozpočtu,

• předpisy k usměrnění formulace rozpočtové politiky a posílení vazby mezi politikou a rozpočtem.

3. Střednědobý rozpočet a formulování politiky

Je vždy nutné zasadit roční rozpočet do víceleté perspektivy. Politiky zahrnuté do ročního rozpočtu
mají fiskální dopady i do dalších let, a i ty je třeba vyhodnotit. Časové rozpětí ročního rozpočtu je všeo-
becně příliš krátké na to, aby byla přijata racionální rozhodnutí o výdajových prioritách.

Každá země by měla připravit střednědobý makroekonomický rámec, který zahrnuje projekce hlav-
ních agregátů vládních financí, platební bilance, agregáty měnové a agregáty nevládních sektorů. Tento
makroekonomický rámec zahrnuje střednědobý fiskální rámec, který by měl pokrývat finanční transakce
všech vládních subjektů včetně mimorozpočtových fondů a místních vlád. Definice vlády a deficitu veřej-
ných financí by měla odpovídat standardu ESA95. Střednědobý fiskální rámec by měl ve tří- až pětiletém
horizontu vytyčit agregátní příjmové a výdajové cíle a zahrnovat projekce hlavních fiskálních ukazatelů
(např. podíl vládního deficitu a dluhu na HDP na tato období). Poskytuje široký rámec pro přípravu roč-
ního rozpočtu.
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Příprava střednědobého makroekonomického rámce a střednědobého fiskálního rámce je nezbytnou
podmínkou zdravého rozpočtování. Navíc se jedná o specifický požadavek na členské země EU. Od čer-
vence 1997 mají členské země podle Paktu stability a růstu formulovat a předkládat programy stability,
jestliže zavedly euro, a konvergenční programy, jestliže členy měnové unie nejsou. Jak bylo uvedeno v čás-
ti I, země ucházející se o členství v EU budou procházet stejnými procedurami včetně přípravy „před-
vstupních hospodářských programů“ (PEP).

Tyto programy stability a konvergence musejí poskytovat následující informace:

• střednědobé rozpočtové cíle vyjádřené ve formě vládního deficitu nebo přebytku a trajektorii snižo-
vání podílů deficitu a dluhu ku HDP,

• hlavní ekonomické předpoklady spojené s realizací těchto cílů,

• opatření rozpočtové a hospodářské politiky přijatá nebo navržená k dosažení těchto cílů, včetně hod-
nocení jejich dopadu na veřejné finance,

• analýzu citlivosti efektů změn v hlavních ekonomických předpokladech.

Aby byly fiskální projekce připraveny na solidním základě, je nutné vyhodnotit trvající výdajové závaz-
ky a identifikovat opatření k dosažení fiskálních cílů. Proto je žádoucí, aby byl fiskální rámec doplněn
střednědobým rozpočtovým rámcem, který by pokrýval minimálně ústřední vládu a zahrnoval agregova-
né odhady výdajů podrobně rozčleněné podle široce pojatých sektorů nebo funkcí a odhady nákladů budou-
cích období na nejvýznamnější nároky a probíhající investiční programy.

Makroekonomický rámec by měl být připraven na počátku rozpočtového cyklu, aby bylo možné poskyt-
nout výdajovým ministerstvům příslušné směrnice; musí však být nezřídka aktualizován tak, aby se zohled-
nily změny v ekonomickém prostředí a v prioritách vládní politiky. Pro přípravu makroekonomických pra-
cí by měla vzniknout odpovídající kapacita a organizační uspořádání. Ať je dělba kompetencí za přípravu
projekcí jakákoliv, ministerstvo financí musí mít vnitřní kapacity k analýze makroekonomických projek-
cí a nést odpovědnost za přípravu střednědobého fiskálního rámce. Interní predikce by měly být ověřo-
vány systematickým srovnáváním s hospodářskými predikcemi z veřejných a soukromých zdrojů.

4. Formulování rozpočtu

Jak se uvádí v části I, pro účely dosažení efektivní alokace i fiskální disciplíny by rozpočet měl být
komplexní a všechna rozhodování o politikách, která mají podstatný fiskální dopad nebo představují fis-
kální riziko, by měla být při formulování rozpočtu analyzována. Ministerstvo financí by mělo být plně
odpovědné za přípravu kapitálového rozpočtu.

Příprava rozpočtu je v podstatě iterativním procesem mezi ministerstvem financí a výdajovými minis-
terstvy, ale do rozpočtových procedur musejí být zabudována výdajová omezení a možnosti kolektivního
projednání voleb politik. Východiskem pro přípravu rozpočtu je jasné definování fiskálních cílů, strate-
gický rámec skládající se z komplexního souboru cílů a priorit a příprava střednědobého fiskálního rám-
ce založeného na realistických projekcích příjmů. Nadhodnocení příjmů vede ke špatně formulovanému
rozpočtu, a tedy k jeho špatnému plnění.

Výdajové limity pro jednotlivé sektory by měly být sděleny výdajovým ministerstvům na počátku roz-
počtového procesu a nejlépe na počátku přípravy požadavků těchto ministerstev na rozpočet. Při přípra-
vě těchto stropních limitů ministerstvo financí musí:
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• definovat celkový výdajový strop (to je jeden z hlavních výstupů makroekonomické analýzy);

• vyhodnotit náklady na v současnosti uplatňované politiky nebo alespoň na zachování současné úrov-
ně vládních činností zaměřených na poskytování veřejných služeb. To znamená přípravu výchozího
rozpočtu buď jako vnitřního pracovního dokumentu ministerstva financí, nebo v podobě formálněj-
šího dokumentu využívaného k zaměření rozpočtových jednání na změnu hospodářské politiky nebo
změny v pracovní náplni či rozsahu činností jednotlivých ministerstev/agentur;

• identifikovat možné úspory a úpravy v programech nízké priority;

• rozdělit mezi sektory v souladu s vládními prioritami celkovou rozpočtovou „obálku“, která je k dis-
pozici na financování nových politik nebo na zvýšené činnosti.

Ministerstvo financí by mělo vydat rozpočtový dopis k přípravě návrhu ročního rozpočtu, aby pomoh-
lo výdajovým ministerstvům a ostatním rozpočtovým subjektům připravit si požadavky na rozpočet. Roz-
počtový dopis by měl obsahovat:

• jasný soubor pravidel pro rozpočtový proces a hlavní formuláře, které mají využívat výdajová minis-
terstva při předkládání požadavků,

• ekonomické předpoklady, které mohou výdajová ministerstva využít při přípravě svých odhadů,

• informace o vládních prioritách,

• výdajové stropy nebo cíle.

Výdajová ministerstva a agentury jsou odpovědné za přípravu svých rozpočtů v mezích rozpočtové-
ho rámce schváleného vládou. Jejich předložené požadavky na rozpočet by měly obsahovat tyto infor-
mace:

• stručné vyjádření o cílech a očekávaných výsledcích politik a programů, za něž odpovídá výdajové
ministerstvo nebo agentura, a analýzu toho, jak bude těchto cílů dosaženo, včetně několika klíčo-
vých ukazatelů pro sledování dopadu dotyčných politik;

• odhady výdajů, které budou vyhovovat výdajovým stropům podle rozpočtového dopisu. Je žádoucí,
aby rozpočtové požadavky výdajových ministerstev rozlišovaly mezi (1) výdaji, které jsou nezbyt-
né pro zachování současné úrovně poskytovaných služeb (nebo alespoň současné úrovně aktivity),
a (2) náklady všech navrhovaných změn v rozpočtové politice. Výdajové odhady by měly být srov-
nány s projekcemi pro probíhající rok a se skutečnými daty za rok (roky) předchozí;

• identifikaci úspor dosažených u běžících programů; jasnou identifikaci opatření potřebných k efek-
tivní realizaci návrhů;

• počet systemizovaných pracovních míst (obsazených a neobsazených). Postup výpočtu mzdových
výdajů by měl být jasně uveden a měl by odpovídat metodice stanovené ministerstvem financí. Měl
by specifikovat využívání pracovníků příležitostných, zaměstnaných na krátkodobé úvazky a posky-
tujících poradenské služby na základě smluvních ujednání;

• u investičních projektů/programů značného rozsahu a u všech projektů financovaných z cizích zdro-
jů: (1) celkové náklady a roční náklady za období tří až pěti let a zbývající výdaje v následujících
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letech, které jsou potřebné k dokončení projektu, (2) odhad provozních nákladů, které rozpočet pone-
se po dokončení projektu, a (3) harmonogram závazků (smluv, které se mají realizovat) za dobu život-
nosti projektu;

• podrobnosti nárokových a dotačních programů, jako je předpokládaný počet příjemců, metoda výpoč-
tu dávek a administrativní postup při jejich výplatě.

Výdajová ministerstva musejí koordinovat přípravu rozpočtů svých podřízených agentur a dát jim
odpovídající pokyny slučitelné s rozpočtovým dopisem a jinými pokyny, normami a návody vydanými
ministerstvem financí.

Počáteční výdajové stropy pro sektory a střednědobý fiskální rámec by měly být projednány a odsou-
hlaseny na mezirezortní úrovni (tj. rady ministrů nebo mezirezortního výboru) předtím, než ministerstvo
financí vydá rozpočtový dopis. Při přípravě rozpočtu je důležité, aby ministr financí a/nebo premiér měl
jasně vymezené oprávnění projednávat rozdílné představy bilaterálně s ostatními ministry. V některých
případech může dojít k tomu, že rozhodování v případech rozdílných stanovisek se přesouvá na vládu
nebo mezirezortní výbor.

Přístup k přípravě rozpočtu popsaný v části II je kombinací rozpočtování „shora dolů“ a „zdola naho-
ru“. To vyžaduje dostatek času na to, aby výdajová ministerstva mohla připravit své rozpočty a identifi-
kovat opatření vyhovující výdajovým stropům. Časový harmonogram by měl být uveden v rozpočtovém
dopise.

5. Rozpočtování investic

Většina tranzitivních zemí má odpovídající kapacity pro přípravu technického návrhu projektů inves-
tic, často ale nemá dostatečné zdroje k provádění pečlivé mikroekonomické nebo finanční analýzy tako-
vých projektů. Výdajová ministerstva musejí ověřit, zda projekty odpovídají cílům politik daného sekto-
ru a zda jde o nákladově nejefektivnější způsob dosažení programových cílů. Musejí odhadnout následné
provozní náklady projektů a to, zda lze tyto náklady pokrýt z požadované rozpočtové alokace pro sektor.
Tam, kde je to možné, by měla být provedena analýza nákladů a přínosů nebo analýza nákladové efek-
tivnosti.

Musí být vyhodnocena fiskální udržitelnost rozpočtu na projekty investic. Mnohé tranzitivní země
mají řadu jen zčásti dokončených investičních projektů. Dokončení těchto projektů by mělo být posou-
zeno současně s financováním nových projektů a všeobecně by mu měla být dána priorita. Kromě toho
by neměly být zvažovány žádné návrhy na financování nových projektů, dokud nejsou realisticky ohod-
noceny jejich budoucí fiskální důsledky. V příloze k rozpočtu by měly být uvedeny celkové náklady inves-
tičních projektů/programů a harmonogram jejich plánované realizace. Měly by být vyvinuty i jiné meto-
dy řízení nákladů (např. efektivní řízení veřejných soutěží a smluvního zadávání státních zakázek, moderní
postupy řízení projektů apod.).

6. Víceleté rozpočtování a programování výdajů

Ke zvýšení disciplíny v oblasti vládních výdajů mnoho zemí OECD připravuje indikativní rolující
víceleté výdajové odhady, které buď mohou být relativně agregované, nebo mohou být podrobně rozve-
deny podle programů. Některé země zavedly vhodné postupy,  aby mohly propojit roční a víceleté roz-
počtování.
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Jak bylo uvedeno výše, tranzitivním zemím se doporučuje připravit střednědobý rozpočtový rámec
včetně odhadů agregátních výdajů podle hlavních funkcí. Jakmile je střednědobý rozpočtový rámec při-
praven, může být progresivně rozšiřován o podrobnosti jednotlivých programů. Při víceletém programo-
vání výdajů je však třeba opatrnosti. Je třeba přihlížet k ekonomické nejistotě. Je žádoucí vyhnout se neu-
váženým slibům, které by vedly k vyšším požadavkům výdajových ministerstev na budoucí výdaje. Obecně
platí, že programy víceletých výdajů by se měly při přípravě rozpočtu zaměřit na současné závazky a změ-
ny politiky. Příprava podrobných víceletých odhadů – ať je jejich dosah jakýkoliv (celý rozpočet, inves-
tiční výdaje, nebo jenom některé sektory) – musí být přísně vázána na přípravu ročního rozpočtu, a to
v mezích střednědobého fiskálního rámce, a doplněna o střednědobý rozpočtový rámec.

Kandidátské země budou muset předem naprogramovat užití předvstupních fondů EU. Tento vícele-
tý výdajový program by měl být v souladu se střednědobým fiskálním rámcem a jeho příprava by měla
být koncipována v intencích správně navrženého střednědobého rozpočtového rámce.

B. SMĚRY REFOREM

Slabiny rozpočtování závisejí převážně na politických faktorech a na organizaci vlády. Slabá koordi-
nace ve vládě, nejasné meze odpovědnosti nebo překrývání kompetencí vedou ke vzniku problematických
metod rozpočtování. Reforma rozpočtových procesů samozřejmě není dostatečnou podmínkou k řešení
všech problémů, je ale nutná. Procesy a mechanizmy rozpočtování a formulace rozpočtové politiky by
měly být explicitně navrženy, aby se posílila koordinace a soudržnost rozhodování.

Mezi prioritní kroky by mělo patřit vytvoření základů pro přípravu zdravého rozpočtu:

• vytvoření systému klasifikace výdajů založeného na mezinárodních standardech, který usnadňuje
funkční a ekonomickou analýzu a plní požadavky na efektivní každodenní řízení rozpočtu;

• příprava střednědobého makroekonomického rámce včetně střednědobého fiskálního rámce pokrý-
vajícího období od tří do pěti let s cílem vyhodnotit fiskální udržitelnost vládních politik a (v kon-
textu EU) poskytnout informace potřebné pro programy stability a konvergence;

• sdělení výdajových limitů na počátku rozpočtového kalendáře je žádoucí. Bez ohledu na administ-
rativní uspořádání je při přípravě různých částí rozpočtu (příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje
atd.) naléhavě nutná úzká koordinace mezi účastníky.

Ke konsolidaci tohoto rámce a zdokonalení rozhodovacího procesu by tranzitivní země měly zpraco-
vat reformní program, který bude zahrnovat některá nebo všechna následující opatření, rozvržená podle
potřeby na několik let:

• Vypracování vhodných mechanizmů koordinace rozpočtové politiky, které vyhovují institucionální-
mu, ústavnímu a politickému kontextu. Prostřednictvím konzultačních mechanizmů je třeba usilo-
vat o spoluúčast představitelů občanské společnosti (nevládních organizací, svazů zaměstnavatelů,
odborů atd.).

• Příprava analýz sektorových politik a strategických plánů pro jednotlivé sektory s uvedením obecně
formulovaných programů nebo funkcí každého výdajového ministerstva.

• Příprava střednědobého rozpočtového rámce včetně projekcí výdajových odhadů přinejmenším pod-
le hlavních funkcí a širokých ekonomických kategorií. Statut tohoto střednědobého rozpočtového
rámce by měl být postupně zdokonalován tak, aby se stal efektivním nástrojem alokace zdrojů (před-
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ložení výdajovým ministerstvem, účinné vyhodnocení návrhů vládním kabinetem, příprava výdajo-
vých stropů). Paralelně by mohly být připravovány podrobné predikce budoucích nákladů navazují-
cích na probíhající politiky. Případně by se v pozdějším stadiu mohla zvážit příprava komplexních
víceletých odhadů podrobně rozvádějících každý program; to ale závisí na kontextu země, zejména
na její míře hospodářské stability a její schopnosti zajistit disciplinovaný proces programování výda-
jů.

V některých zvláštních oblastech (např. správa předvstupních fondů EU) je potřebná příprava výda-
jových nebo investičních programů, plně konzistentních se střednědobým rozpočtovým rámcem. Země by
také měly zvážit přípravu programové klasifikace rozpočtových výdajů a souvisejících ukazatelů, aby bylo
možné monitorovat realizaci programů a politik a provádět jejich hodnocení.
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ČÁST III

ŘÍZENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



206 Rozpočtová kuchařka



A. Cíle plnění rozpočtu

1. Význam plnění rozpočtu

Plnění rozpočtu je etapa, v níž jsou zdroje užívány k uskutečnění politik, které jsou zahrnuty v roz-
počtu. Jak jsme již uvedli, i dobře sestavený rozpočet může být špatně realizován, ale špatně sestavený
rozpočet nelze realizovat dobře. Dobrá příprava rozpočtu je prvotní, a to jak co do logiky, tak co do chro-
nologie. Avšak proces realizace rozpočtu není mechanizmus, který by zajišťoval soulad s původním zámě-
rem. I při velmi dobrém systému projekcí může během roku nastat neočekávaná změna makroekonomic-
kých podmínek, která se musí do rozpočtu promítnout. Reakce na změny by samozřejmě měla proběhnout
způsobem konzistentním s původními cíli politik, aby nedošlo k narušení činností organizací a řízení pro-
jektů. Úspěšné plnění rozpočtu závisí dále na mnoha dalších faktorech, například na schopnosti vyrovnat
se se změnami makroekonomického prostředí a na implementační kapacitě příslušných organizací. Plně-
ní rozpočtu se týká více účastníků než příprava rozpočtu a je proto třeba zajistit, aby „signály“ dané v roz-
počtu byly správně přenášeny a aby byly brány v úvahu zpětné vazby, jež vyplývají z aktuálního stavu při
plnění rozpočtu.

Pro efektivní plnění rozpočtu je nutné (1) zajistit, aby byl rozpočet plněn v souladu s tím, co bylo
schváleno zákonem, a to jak pokud jde o finanční, tak pokud jde o politické aspekty, (2) přizpůsobit plně-
ní rozpočtu zásadním změnám makroekonomických podmínek, (3) řešit problémy, které se projeví během
realizace, a (4) řídit nákupy a užití zdrojů efektivně a účelně.

2. Systém plnění rozpočtu

Systém plnění rozpočtu by měl zajistit nejen přesnou kontrolu celkových výdajů, ale také efektivní
a účelné užití zdrojů v souladu s rozpočtovými prioritami. Postupy by měly být přiměřeně vyvážené, aby
bylo možné předejít konfliktu mezi jednotlivými cíli, případně konflikty řešit. Řízení celkových výdajů
vyžaduje definování fiskálních cílů, a proto se do značné míry dotýká přípravy rozpočtu. Postupy plnění
rozpočtu však musejí zajistit, aby fiskální cíle byly skutečně prosazovány a aby řídící pracovníci dodržo-
vali parlamentem schválený rozpočet. Naplňování těchto cílů by však nemělo spočívat v kopírování „tra-
dičních“ systémů plnění rozpočtu, které se zaměřují na detailní řízení vstupů, obvykle prováděné minis-
terstvem financí. Takový přístup sice také sleduje zajišťování fiskální disciplíny, ale obecně v sobě obsahuje
dva druhy problémů: Na jedné straně příliš detailní řízení je časově velmi náročné, činí rozpočet rigidním
a neposkytuje manažerům flexibilitu v alokaci vstupů, která je nezbytná pro efektivní implementaci roz-
počtu. Na druhé straně tradiční řízení, založené především na kontrole souladu skutečnosti s předpisy,
nepostačuje k zajištění fiskální disciplíny; má tendenci soustředit se na platby za dodávky, zatímco nej-
závažnější problémy jsou často jiné (přezaměstnanost, nároky, neuhrazené faktury atd.). Udržet plnění
rozpočtu pod kontrolou vyžaduje efektivní manažerský řídicí systém, nikoli mimořádně detailní řízení
souladu s předpisy.
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CYKLUS PLNĚNÍ ROZPOČTU



Tato kapitola shrnuje obecné rysy cyklu plnění rozpočtu včetně otázek vztahujících se ke kontrole sou-
ladu s předpisy; následující kapitoly se zabývají specifickými metodami a postupy nezbytnými pro efek-
tivní řízení rozpočtu:

• závazky z obchodního styku a veřejnými zakázkami (kapitola 8),

• řízením pokladních toků a funkcí státní pokladny (kapitola 9),

• vnitřní (manažerskou) kontrolou a vnitřním auditem (kapitola 10),

• účetnictvím a systémy finančního výkaznictví (kapitola 11 a 12),

• vnějším auditem (kapitola 14).

3. Překročení a nevyčerpání rozpočtu

Překročení schválených výdajů je někdy způsobeno tím, že rozpočtoví manažeři nerespektují výda-
jové limity dané schváleným rozpočtem. Peněžní prostředky alokované výdajovým jednotkám na schvá-
lené výdaje jsou sice obecně kontrolovány, ale právě nerespektování limitu schválených výdajů generuje
výdajové nedoplatky. Překročení jsou často důsledkem mimorozpočtových výdajových mechanizmů (plat-
by ze speciálních účtů, účty „pod čarou“ apod.). V některých zemích mohou být výdajové procedury tak
těžkopádné, že se pro jejich překlenutí vytvořila „výjimečná opatření“. Úhrady prováděné prostřednic-
tvím těchto výjimečných postupů nejsou konfrontovány se schválenými částkami, a tak se stávají význam-
nou příčinou překračování rozpočtu. Nedostatek rozpočtové disciplíny lze odstraňovat posílením systému
auditu a systému výkaznictví a zajištěním efektivnosti základního řízení plnění rozpočtu (to zkoumá tato
příručka dále). Žádoucí je komplexní záběr rozpočtu. Je třeba se vyhnout výjimečným postupům; to v mno-
ha zemích vyžaduje, aby byl systém řízení zjednodušen.

Překračování rozpočtu může být také způsobeno nedostatky v přípravě rozpočtu. Prvky, jako jsou
závazky otevírané pro víceleté investiční projekty a podobné závazky nebo dopad inflace na mzdy, jsou
v některých zemích při přípravě rozpočtu brány v úvahu velmi málo. Přípravu rozpočtu, jeho přijetí a rea-
lizaci mohou ovlivnit také zvláštní zájmy a politické tlaky. V některých zemích exekutiva či parlament
přijímají vyhlášky a zákony, které mají rozpočtový dopad, a to dokonce i tehdy, když se rozpočtu přímo
netýkají. Jak je diskutováno v kapitole 1, v této oblasti je nezbytná regulace. Ministerstvo financí by mělo
posoudit každé nařízení nebo návrh rozhodnutí, které mohou ovlivnit rozpočet. Důkladná příprava roz-
počtu a adekvátní institucionální uspořádání jsou základními předpoklady toho, aby nedocházelo k pře-
kračování rozpočtu. V některých zemích se slabým systémem vlády ale hledat technická řešení tohoto dru-
hu nestačí; nezbytné jsou politická podpora a vedení.

V řadě zemí se stává, že oficiální rozpočet není dočerpán, zejména v položkách nemzdových výdajů.
To však ještě nemusí nutně znamenat, že v těchto zemích je dobrá fiskální disciplína. V zemích se špat-
ným rozpočtovým řízením může k nevyčerpání oficiálního rozpočtu docházet paralelně s mimorozpočto-
vými výdaji (off-budget spending) velkého rozsahu.

Ve většině případů souvisí nevyčerpání, stejně jako překročení rozpočtu s nedostatky v přípravě roz-
počtu a programů. Nadhodnocený rozpočet a nerealistické projekce příjmů mohou vést k revizím rozpoč-
tu v průběhu rozpočtového plnění a k praktikám známým jako „opakované rozpočtování“.1 Po schválení
rozpočtu se v takových případech ministerstvo financí spoléhá na svůj vlastní výhled a na jeho základě
připraví plán implementace rozpočtu. Státní pokladna pak posoudí příjmovou situaci a může rozhodnout,
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že skutečně uvolněna bude pouze část z toho, co je schváleno oficiálním rozpočtem. Při tomto přístupu
jsou prostředky uvolňovány z „tvrdého“ rozpočtu, který je znám pouze ministerstvu financí a pokladně. 2

Každá analýza plnění rozpočtu a nástrojů řízení užití rozpočtových prostředků musí zahrnovat otáz-
ky spojené s přípravou rozpočtu a musí brát v úvahu jak rizika dodatečného rozpočtování, tak požadavky
na řízení pokladních toků a na kontrolu souladu s předpisy. Význam těchto aspektů závisí jednoznačně na
podmínkách každé země.

B. Výdajový cyklus

1. Fáze výdajového cyklu

Po schválení rozpočtu parlamentem se výdajový cyklus skládá z následujících fází:

• Rozpis a uvolnění prostředků výdajovým jednotkám. Prostředky mohou být uvolněny stanovením
hotovostních limitů, vydáním převodního příkazu, finančními transfery na zálohové účty nebo jiný-
mi mechanizmy. V některých zemích je uvolnění prostředků rozděleno do dvou kroků; jsou jimi: (1)
rozepsání (apportionment) prostředků centrálním rozpočtovým úřadem, což spočívá ve vymezení
části přidělených prostředků k užití jednotlivým výdajovým ministerstvům a výdajovým jednotkám,
a (2) jejich rozepsání (allotment) ministerstvy a hlavními výdajovými jednotkami, které představu-
je alokaci příslušných částek podřízeným výdajovým jednotkám.3

• Vznik závazků. V této fázi vzniká povinnost budoucí úhrady. Tato povinnost spočívá v zadání objed-
návky nebo v uzavření kontraktu na dodávku určitého zboží nebo služeb. To s sebou nese závazek
zaplatit, jakmile třetí strana splní podmínky smlouvy. Avšak – jak diskutujeme dále – přesná defini-
ce „závazků“ v rozpočtovém smyslu se v jednotlivých rozpočtových systémech liší a závisí na eko-
nomické kategorii výdajů.

• Dodávka a její ověření. V této fázi je dodáváno zboží a/nebo jsou poskytovány služby a ověřuje
se jejich soulad s objednávkou nebo smlouvou. Aktiva a závazky vlády narůstají, a pokud země
má akruální účetní systém, jsou zaznamenány v účetních knihách. Výdaje ve fázi ověřovací se
označují „accured“ (naběhlé) výdaje (např. ve Spojených státech amerických) nebo „actual“
(skutečně proplacené) výdaje (např. v některých zemích bývalého SSSR). Představují závazky
v účetním smyslu a nedoplatky jsou pak rozdílem mezi potvrzenými výdaji a uskutečněnými
úhradami.

• Úhrada. V této fázi jsou prováděny úhrady pomocí instrumentů platebního styku, jako jsou šeky,
platby v hotovosti, elektronické transfery, dluhové instrumenty, barterové smlouvy, srážky z pře-
depsaných daní a peněžní poukázky. Praktikování úhrad prostřednictvím barterových smluv, srá-
žek z daňových povinností a peněžních poukázek je ale sporné. Úhrady pomocí srážek z daňových
povinností mají negativní důsledky jak na výběr daní, tak na konkurenci mezi dodavateli; jsou časté
zejména v některých zemích bývalého SSSR. Barterové smlouvy narušují konkurenci mezi doda-
vateli. Peněžní poukázky by spíš než za platební mechanizmus měly být považovány za administ-
rativní fázi výdajového cyklu, zejména pokud nejsou ihned proplaceny. Další spornou praktikou
jsou úhrady prostřednictvím šeků. Ty jsou ve většině zemí zaznamenávány v okamžiku vydání,
a proto by měly být systematicky porovnávány s bankovními výpisy. Pokud dosáhne množství
neproplacených šeků v oběhu významné výše, musejí být v rámci úhrad vykazovány i proplacené
šeky.
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2. Fáze závazků1* a ověřování výdajů

V závislosti na povaze výdajů a podmínkách konkrétní země může v rozpočtovém žargonu pojem záva-
zek (nebo povinnost úhrady) odpovídat buď závazku v okamžiku jeho vzniku, nebo výdaji ve fázi jeho ově-
řování, nebo administrativnímu vyčlenění (vytvoření rezervy) prostředků v očekávání jejich užití, nebo pro-
ceduře delegování oprávnění vstoupit do závazkového vztahu. Některé země např. v USA činí rozdíl mezi
(administrativním) závazkem („commitment“), což je rezervace prostředků v souvislosti s budoucí povin-
ností dostát závazku, a „obligation“, což odpovídá vystavení objednávky, uzavření smlouvy, obdržení služ-
by nebo podobné transakci, která bude vyžadovat platbu (Schick, 1995). Pro víceleté kontrakty závazek v roz-
počtovém smyslu často odpovídá části kontraktu odpovídající rozpočtovému roku nebo skutečným výdajům.

V této příručce odpovídá pojem závazek, pokud není specifikován jinak, výše uvedené definici (zna-
mená budoucí povinnost zaplatit, jakmile třetí strana splní ustanovení smlouvy). Pokud je nezbytné odli-
šit víceletý závazek od jeho části připadající na jeden rok, užívají se výrazy „budoucí závazek“ („forward
commitment“) a „roční závazek“ („annual commitment“). Závazek (právně) odpovídá kontraktu nebo
objednávce jako celku, nikoli „ročnímu závazku“. Pro potřeby rozpočtování by měl závazek „v rozpoč-
tovém smyslu“ odpovídat nejranější fázi výdajového cyklu, v níž lze požadavek na čerpání z přidělených
prostředků zachytit.

Pro dluhovou službu, mzdové a ostatní osobní výdaje, transfery a také některé kategorie výdajů na
zboží a služby (jako je spotřeba elektřiny a telekomunikační služby) odpovídá závazek v „rozpočtovém
smyslu“ výdajům ve fázi ověřování (tj. měsíčnímu mzdovému účtu, úrokovým platbám, fakturám za elek-
třinu). Pro tyto kategorie výdajů vzniká povinnost úhrady plynule ve vazbě na „spotřebu“ před vznikem
závazku v „rozpočtovém smyslu“ (jako je nábor pracovníků, splátky dluhu, vytápění v budově úřadu).
V důsledku toho se u těchto kategorií výdajů fáze jejich vzniku a ověření spojuje.

„Závazek“ (v „rozpočtovém smyslu“) by měl být definován jako: (1) právní závazek (legal commit-
ment), pokud je smysluplné definovat ho na této bázi (například kontrakty a objednávky materiálu, inves-
tice, údržba apod.), a (2) potvrzené výdaje pro mzdové a ostatní položky (personál, dluhová služba, účty
za veřejné služby a transfery). Pokud se jedná o objednávky týkající se drobných výdajů, rozdíl mezi fází
tvorby a ověřením nemusí být jasný; to ale ve výkazech sloužících pro kontrolu realizace rozpočtu neči-
ní větší potíže. Nicméně pro účely řízení organizací a programů je důležité monitorovat všechny právní
závazky – od objednávky kancelářských potřeb po mnohaletý kontrakt na investiční projekt značného roz-
sahu. Administrativní postupy, jež upravují čerpání z rozepsaných výdajů či rozepsání ročního objemu
v rámci víceletých kontraktů, mohou sice vyhovovat z organizačního hlediska, přesto je však nezbytné
definovat fázi výdajového cyklu, v němž se právní závazek nachází.

Je důležité precizně definovat termín „závazek“ (commitment), který může mít různý význam v růz-
ném kontextu:

• Pro plánování finančních toků a uvolňování prostředků je nezbytné znát platební povinnosti, které
se vyskytnou v rozpočtovém období. Dá se například předpokládat, že plnění objednávky na psací
potřeby nepřekročí toto období, ale smlouvy na investiční projekty (a z nich vyplývající právní závaz-
ky) mohou pokrývat několik rozpočtových let. Proto je pro plánování pokladních toků významným
faktorem podíl těch závazků, jež budou generovat finanční pasiva (závazky v účetním smyslu)
i v následujících obdobích. S výjimkou případu víceletých investičních projektů půjde obecně o závaz-
ky z obchodního styku vzniklé při dodávkách zboží a služeb.

• Pro přípravu rozpočtu je důležité znát budoucí náklady investičních projektů a výdaje, které jsou
„mandatorní“ nebo které nastanou, pokud nedojde ke změnám současných podmínek. Vláda má např.
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právní a/nebo morální povinnost uhradit náklady na platy vládních zaměstnanců a náklady na závaz-
né programy. Je nezbytné kalkulovat náklady všech takových závazků, ať je jejich forma jakákoli.

• Pro fiskální analýzu musejí být ohodnoceny dopady změny zásoby neuhrazených splatných faktur,
tedy rozdíl mezi potvrzenými výdaji a realizovanými úhradami. Rozdíl mezi závazky a úhradami
dává jen přibližný odhad vývoje nedoplatků, protože zahrnuje ještě nedodané objednávky.

• Pro řízení programů jsou nezbytné informace jak o závazcích, tak o výdajích v ověřovací fázi. Sub-
jekty, které výdaje realizují, musejí přesně dodržet objednávky a kontrakty, které uzavřely. Účtová-
ní o výdajích poskytuje nejdůležitější prvky pro odhad nákladů, ukazuje, jak daleko postoupila rea-
lizace programů a projektů, a je žádoucí i pro řízení splátek a kontraktů.

• Pro řízení výdajů je velmi důležité vymezení právních závazků,  zejména dluhové služby, osobních
výdajů a víceletých investičních projektů, které nemohou být řízeny pouze na bázi ročního rozpisu
schválených výdajů.
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    Schéma 7.1 REALIZACE ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ
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Užitečnost monitorování závazků či výdajů jak ve fázi potvrzení, tak ve fázi úhrad bývá předmětem
diskuzí. V praxi jsou tyto stupně výdajového cyklu stejně důležité; existují elektronické systémy, které
umožňují snadno zaznamenat a uchovat nezbytné údaje.

Schéma 7.1 ilustruje různé fáze výdajového cyklu a různé typy mechanizmů, jejichž prostřednictvím
dochází k realizaci výdajů. Udržení rozpočtových závazků pod kontrolou si kromě řízení čerpání ročních
přídělů schválených výdajů tedy vyžaduje také: (1) dobře sestavený rozpočet a volbu politiky, která bude
zárukou souladu dlouhodobých závazků s rozpočtovými výhledy, (2) řízení víceletých závazků a (3) dobrý
management, neboť mnoho závazků v praxi vzniká spíše při rutinních nebo neformálních aktivitách (např.
telefonní hovory) než z formálních smluv či objednávek.

3. Zajištění finančního souladu

a) Uvolňování finančních prostředků

Nástroje, kterými ministerstvo financí deleguje subjektům pravomoc realizovat výdaje, se v jednotli-
vých zemích liší (jde například o vydávání zmocnění, či schvalování plánu plnění rozpočtu). Z hlediska
efektivní realizace rozpočtu je důležité, aby ministerstvo financí dávalo tato zmocnění včas a jednoznač-
ně, aby nedocházelo k nejasnostem při užití přidělených prostředků. Jak diskutujeme v kapitole 9, pro
zdravé řízení pokladních toků je třeba vypracovat plán plnění rozpočtu v rámci roku a plán pokladních
toků; tyto plány ovšem musejí být v souladu s rozpočtovými zmocněními (s výjimkou zvláštních okol-
ností nebo situace, kdy je rozpočet špatně připraven).

V některých tranzitivních zemích jsou kvůli finančním problémům nebo nadhodnoceným rozpočtům
rozpočtové prostředky uvolňovány výdajovým ministerstvům na denní bázi. Tam, kde existuje systém
centrální pokladny, tento mechanizmus spočívá v ad hoc výběru subjektů, kterým budou prostředky uvol-
ňovány, nebo ve výběru faktur, které budou uhrazeny. V některých zemích je tento výběr prováděn výbo-
rem složeným z ředitele pokladny, ministra financí a předsedy vlády. Finanční prostředky jsou často uvol-
ňovány z důvodu mimořádné situace nebo politických tlaků, bez ohledu na priority definované v rozpočtu.
Skutečný „pokladní rozpočet“ definovaný implicitně tímto procesem je náhradou za schválený rozpočet
a může se od rozpočtu schváleného parlamentem podstatně lišit. Další slabinou systému, který přiděluje
prostředky „pokladními operacemi“, je to, že subjekty, které realizují výdaje, mohou navíc vytvářet i závaz-
ky, a tak akumulovat nedoplatky, ačkoli formálně postupují v souladu s rozpočtovými pravidly.

Vázání (sequestering) představuje zablokování přidělených prostředků ministerstvem financí; jeho
smyslem je uvést rozpočet do rovnováhy bez upravování rozpočtových plánů. Při vázání přidělených pro-
středků by se měla brát v úvahu i nahromaděná „zásoba“ závazků. Přestože vázání může být někdy nezbyt-
ností, snižuje předvídatelnost a mělo by být užíváno jen za mimořádných okolností.4

V některých zemích musejí být zmocnění vydávaná výdajovým jednotkám k vytváření výdajových
závazků předem schválena nejvyšším kontrolním orgánem.5 Ve většině případů jsou tyto „poněkud obřad-
né“ nebo „okázalé“ (Premchand, 1993) procedury čistě formálního charakteru a nezpůsobují zbytečná zdr-
žení při plnění rozpočtu. Relevantnost této procedury je nicméně sporná, neboť nejvyšší kontrolní orgán
by neměl být účastníkem kontrolních procedur ex ante.

b) Kontrola souladu

Základní kontrola souladu plnění rozpočtu s rozpočtem schváleným zahrnuje:
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• Ve fázi vzniku závazků (finanční řízení) spočívá v nezbytném ověření toho, (1) zda byl návrh na vyna-
ložení prostředků schválen oprávněnou osobou, (2) zda byly peníze přiděleny na účel stanovený
v rozpočtu, (3) zda v příslušné kategorii výdajů zůstává k dispozici dostačující částka a (4) zda výda-
je jsou správně klasifikovány.

• Když je poskytnuto zboží a služby (ověření), musí být ověřeno, zda obdržené zboží a vykonané služ-
by odpovídají dokumentovanému požadavku.

• Před provedením úhrady je nezbytné potvrdit, že (1) k výdaji došlo oprávněně na základě závazku,
(2) kompetentní osoba potvrdila podpisem, že dodané zboží a vykonané služby odpovídají předpo-
kladům, (3) faktura a ostatní dokumenty, z nichž vyplývá platba, jsou úplné, správné a přiměřené
úhradě a (4) věřitel je správně identifikován.

• Po provedení definitivní úhrady (audit) je nezbytné dané výdaje prověřit a zkontrolovat a oznámit
jakoukoli nesprávnost.

C. Rozdělení odpovědností

1. Obecné principy

Rozhodnutí týkající se realizace programu schváleného v rozpočtu jsou plně v kompetenci přísluš-
ných výdajových ministerstev. Tak je tomu ve většině zemí. Přesto v některých zemích může ministerstvo
financí, pokladna nebo jiný ústřední orgán svou činností do realizace sektorových politik zasahovat. Za
takových okolností by měla být zvážena možnost předefinování vztahu mezi centrem a rezortními minis-
terstvy nebo způsobu, jakým je v praxi centrální řízení prováděno.

Problémy také mohou vznikat v souvislosti s rozdělením odpovědnosti mezi ústředními útvary minis-
terstev a jejich podřízenými organizacemi. V některých zemích neustálé zasahování ústředních orgánů do
řízení projektů a programů zabraňuje efektivní implementaci těchto programů. V jiných zemích mocné
organizace realizují programy, aniž by podávaly zprávy svým „mateřským“ ministerstvům. Je nezbytné
jasně vymezit rozdělení odpovědnosti v rámci jednotlivých ministerstev, a tím zajistit, že ústřední orgány
budou plně zodpovědné za koordinaci sektorových politik a že podřízené organizace budou vykonávat své
činnosti pod dohledem těchto orgánů, ale bez jejich zbytečného zasahování do každodenního řízení.

Plnění rozpočtu zahrnuje jak činnosti vztahující se k realizaci politik, tak úkoly spojené se správou
rozpočtu. Ústřední orgány, stejně jako i další subjekty na plnění těchto úkolů participují. Princip rozděle-
ní odpovědností při řízení rozpočtu by měl vycházet z individuální sféry odpovědnosti jednotlivých orgá-
nů a organizací.6

Ministerstvo financí odpovídá za následující činnosti:

• v oblasti řízení plnění rozpočtu za správu systému uvolňování prostředků, sledování výdajových toků,
přípravu změn rozpočtu v rámci roku, řízení centrálního platebního systému (pokud existuje) nebo
dohled nad vládními bankovními účty, řízení centrálního mzdového systému (pokud existuje), pří-
pravu závěrečného účtu a přípravu finančních zpráv o plnění rozpočtu;

• v oblasti realizace politik za kontrolu a analýzu průběhu plnění nezávisle na výdajových jednotkách
nebo společně s nimi, v případě potřeby i za přípravu návrhů změn politik a podávání návrhů na pře-
rozdělení prostředků v rámci parlamentem schváleného rozpočtu.
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Výdajové jednotky odpovídají za následující oblasti:

• v souvislosti se správou rozpočtu za alokaci finančních prostředků podřízeným subjektům, přijímá-
ní závazků, nakupování a pořizování zboží a služeb, ověřování dodaných zboží a služeb, přípravu
žádostí o úhradu (a provedení plateb, pokud není platební systém centralizován), přípravu zpráv
o plnění, sledování výkonových ukazatelů, vedení účtů a finančních záznamů;

• v souvislosti s realizací politik za pravidelné prověřování realizace příslušných programů (včetně
sledování výkonových ukazatelů), identifikaci problémů a realizaci přiměřených opatření a realoka-
ci zdrojů mezi sektorovými programy (avšak v rámci svého celkového schváleného rozpočtu).

Pokud se dohledu nad plněním rozpočtu účastní více útvarů na ministerstvu financí a další orgány
a organizace, je žádoucí úzká koordinace jejich činností a jasné vymezení jejich funkcí. V mnoha zemích
je koordinace mezi rozpočtovým odborem ministerstva financí, který je zodpovědný za přípravu rozpo-
čtu, a pokladnou,7 která je primárně odpovědná za plnění rozpočtu, často nedostatečná. Rozpočtový odbor
by měl být zodpovědný nejen za přípravu rozpočtu, ale také za jeho změny a realokaci zdrojů mezi odvět-
vími. Pokladna by mu měla zajistit všechny informace, které jsou pro plnění rozpočtu nezbytné.

2. Centralizovaná, nebo decetralizovaná kontrola?

Obecně v každé organizaci jsou povinnosti ověřovat výdaje, schvalovat kontrakty, vystavovat objed-
návky, ověřovat dodané zboží a poskytnuté služby a schvalovat úhrady odděleny. V mnoha zemích navíc
provádí třetí strana ex ante kontrolu ještě před tím, než úředník daného subjektu uzavře závazek nebo pro-
vede úhradu. Taková opatření mají za cíl eliminovat případy špatného hospodaření a zajistit účelné a efek-
tivní využití veřejných finančních prostředků (viz kapitola 10, popis interních (nebo manažerských) kon-
trolních procesů).

V závislosti na konkrétní zemi může být kontrola závazků a účetní kontrola buď interní záležitostí
v kompetenci příslušných ministerstev, nebo může být vykonávána ústředním orgánem (ministerstvo finan-
cí, úřad finanční kontroly atd.). V mnoha zemích jsou platby prováděny prostřednictvím pokladny, ale roz-
sah angažovanosti pokladny v provádění účetní kontroly se v jednotlivých zemích značně liší. V někte-
rých zemích ministerstvo financí přiděluje každému ministerstvu ke kontrole plnění rozpočtu finančního
poradce nebo rozpočtového úředníka.

V závislosti na administrativních zvyklostech země může centralizovaná ex ante kontrola vést
k nadměrnému zasahování ústředních orgánů do každodenního řízení rozpočtů výdajových ministerstev
a v některých zemích dokonce do přípravy rozpočtu8 rezortu. Centralizovaná ex ante kontrola může také
způsobovat průtahy při realizaci rozpočtu a být na překážku efektivnímu řízení, zejména pokud není pro-
ces plnění rozpočtu plně automatizovaný. Systém, kdy na rezortních ministerstvech pracuje finanční porad-
ce nebo rozpočtový úředník jmenovaný ministerstvem financí, může vytvářet problémy, pokud tyto oso-
by mají oprávnění připravovat jménem ministerstva financí rezortní rozpočty nebo vykonávají těžkopádnou
ex ante kontrolu činnosti rezortních ministerstev. Navíc v zemích se slabým systémem řízení a správy
veřejného sektoru může vícenásobná kontrola vyvolat zcela opačný efekt a zvyšovat korupci. Výměnou
za obcházení této kontroly pak mohou být neoficiální „odvody“ a „poplatky“. Jak diskutujeme v kapito-
le 9, centrální řízení pokladních toků je žádoucí, ale neznamená, že by se pokladna měla účastnit každo-
denní kontroly faktur a platební dokumentace.

Řízení (controlling) závazků a úhrad na bázi rozpisu ročních schválených výdajů často k zajištění sou-
ladu s předpisy a k udržení fiskální disciplíny nepostačuje. Účetní kontrola může zabránit nejkřiklavějším
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případům zneužití přidělených prostředků, avšak bez ohledu na konkrétní organizaci nemůže zabránit aku-
mulaci nedoplatků v případech, kdy výdaje vznikají dříve než závazky. Stejně tak nezabrání vzniku závaz-
ků, které vznikají mimo rámec rozpisem schválených výdajů. Proto jsou pro řízení mezd a ostatních osob-
ních výdajů nezbytné specifické nástroje, jako jsou „limity“ počtu pracovníků a/nebo „limity“ provozních
výdajů nebo „průběžných nákladů“. Řízení ročních závazků a plateb nemůže zabránit překročení výdajů
v investičních programech, které se uskutečňují na základě víceletých kontraktů. Centralizovaná ex ante
kontrola je nedostatečná dokonce i pro výdaje za zboží a služby. Například kontrola spotřeby elektřiny
nebo telekomunikačních služeb, které představují významnou část běžných vládních výdajů, vyžaduje
posílení vnitřních řídicích systémů, nikoli rozpočtových procedur. Kromě formálního souladu s předpisy
musí být zajištěna ekonomická efektivnost a účelnost použití zdrojů. Jedním z cílů centralizované kon-
troly je umožnit ministerstvu financí dohled nad realizací rozpočtu. Při použití moderních technologií
mohou být v centru informace o plnění rozpočtu rychle dostupné dokonce i v případě, že jsou transakce
plně spravovány v rámci výdajových jednotek.

Většina tranzitivních zemí potřebuje posílit řízení výdajů, ale problémy týkající se dodržování před-
pisů, hospodárnosti a účelnosti vyžadují mnohem komplexnější řešení než pouhé centralizované řízení
plnění rozpočtu. Žádoucí jsou také spolehlivé systémy vnitřního řízení, vnitřního auditu a vnějšího audi-
tu. V mnoha tranzitivních zemích dosud tyto elementární základy zdravého řízení výdajů vybudovány
nejsou.

D. Pravidla pro řízení výdajů přidělených rozpočtem

1. Roční charakter schválených výdajových přídělů

I když existují výjimky, klasickým pravidlem rozpočtu, zejména tam, kde jsou výdaje přidělovány
závazně, je roční charakter výdajových přídělů. Na konci roku pak nevyužité příděly propadají. Roční pra-
vidlo může být příčinou zvýšených výdajů před koncem rozpočtového roku, což je někdy popisováno jako
„nákupní horečka“ nebo „zběsilé utrácení“.9 Tato výdajová „vlna“ koncem rozpočtového roku nemusí nut-
ně znamenat špatné řízení, protože může být výsledkem obezřetného nakupování. Přesto je roční pravid-
lo potenciálním zdrojem mnoha nepříznivých efektů. Například může vést k tvorbě revolvingových nebo
mimorozpočtových fondů, nebo k ad hoc zakládání státních „soukromých“ organizací za účelem řízení
rozpočtu podle „flexibilnějších“ pravidel. Roční pravidlo pobízí ministerstva k neplánovaným a ekono-
micky neefektivním výdajům koncem roku, jež jsou uskutečňovány z obavy před krácením přídělů v roz-
počtu na následující rok.

Některé země OECD s cílem vyhnout se takovým nežádoucím efektům pozměnily v poslední době
charakter přídělů na provozní výdaje a povolily převádět určité procento těchto neutracených přídělů do
příštího fiskálního roku. Systematické povolování převodu prostředků u kategorií provozních výdajů může
v tranzitivních zemích způsobit problémy v řízení výdajů. Roční pravidlo si žádá systematické plánová-
ní plateb v průběhu roku – což je ve skutečnosti jeden ze základů zdravého systému rozpočtování. Pokud
nejsou zavedeny vhodné účetní postupy, úprava ročního pravidla může vést k plnění dvou rozpočtů sou-
časně, a tím i ke zmatkům. O případné úpravě ročního pravidla pro provozní výdaje by měly uvažovat
pouze země, které mají plně vyhovující proces přípravy rozpočtu. V každém případě by převádění pro-
vozních prostředků mělo být zpočátku omezeno na malé procento přídělů a mělo by podléhat schválení
ministerstvem financí.

Investiční kapitálové výdaje lze stěží řídit v rámci ročního rozpočtu. Převádění nevyužitých prostřed-
ků koncem roku je u investičních projektů nezbytné, předpokladem jsou ovšem přesné odhady nákladů.
Převádění prostředků na kapitálové výdaje by se mělo týkat pouze probíhajících projektů a mělo by pod-
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léhat schválení ministerstvem financí. Příslušná procedura by se měla vztahovat i na úhrady účtů a fak-
tur, které vznikly v předchozím rozpočtovém období, ale nebyly uhrazeny např. kvůli průtahům v dodáv-
ce. Existují také některé zvláštní činnosti, pro které jsou nezbytné revolvingové fondy, ale – jak je zdů-
razněno v kapitole 1 – takové fondy musejí být podřízeny přísným požadavkům na účetnictví a vykazování
výsledků svých aktivit.

Některé členské země EU povolují pro některé kategorie výdajů „zálohové čerpání“, ale pouze při spl-
nění velmi přísných podmínek. Tranzitivní země, které nemají přiměřené mechanizmy pro řízení tako-
vých výdajů, by o povolení „zálohového čerpání“ neměly uvažovat.

2. Otázky flexibility

Pravidla pro přesuny mezi jednotlivými složkami rozpočtu (kapitoly, rezortní jednotky atd.) jsou obec-
ně formulována ve finančních vyhláškách nebo v zákonu o rozpočtových pravidlech. Tato pravidla by měla
rozlišovat přesuny, které mohou volně provádět výdajová ministerstva, přesuny, které podléhají schvále-
ní ministerstvem financí, a přesuny, které jsou přísně zakázány. Přestože to není případ tranzitivních zemí
obecně, v některých těchto zemích je řízení těchto přesunů jednou z hlavních činností rozpočtového úřa-
du během plnění rozpočtu. Procedury, které tato činnost zahrnuje, jsou časově náročné a spotřebovávají
značnou část administrativních zdrojů.

V některých zemích se rozepisuje mnoho tisíc rozpočtových položek s příliš úzce definovaným úče-
lem. Rozepsané příděly by měly být definovány tak, aby zajistily plnění rozpočtu v souladu s cíli vládní
politiky. Nadměrný počet schvalovaných položek může vést k ohrožení účelné realizace vládních výda-
jových programů. Většina členských zemí EU počet schvalovaných rozpočtových položek redukovala (např.
Itálie snížila jejich počet z 6 000 na 800 ve Velké Británii činí méně než 100).

Vymezení přesné struktury vstupů určitého programu je obtížné. Mají-li ministerstva a organizace rea-
lizovat politiky a programy co nejúčelněji a ekonomicky co nejefektivněji, měla by jim být poskytnuta
odpovídající flexibilita v řízení zdrojů v rámci rozpočtové politiky. Tak například v průběhu realizace
výdajového programu mohou vzniknout určité problémy (například zpoždění), zejména u investičních
výdajů. Za takových okolností by měla být přijata přiměřená opatření k realokaci rozpočtových zdrojů ze
zpožděných investičních projektů na jiné projekty tak, aby bylo zajištěno plnění cílů vládní politiky. Tato
flexibilita se týká struktury vstupů nezbytných pro zajištění dané činnosti a realokace zdrojů mezi čin-
nostmi a projekty, které vedou k dosahování daného souboru cílů (v rámci stejného programu). To by však
nemělo měnit politiky zahrnuté do rozpočtu nebo bránit dosažení stabilizačních cílů.

Některé země OECD nedávno zavedly blokové příděly na provozní výdaje. Výdajová ministerstva si
mohou sama určit strukturu vstupů, která nejlépe odpovídá potřebám realizace jejich programů a dosaže-
ní požadovaných výsledků. K docílení vyšší hospodárnosti by ministerstvům měl být poskytnut určitý stu-
peň svobody v alokaci zdrojů v rámci příslušného sektoru. Přispěje to jak ke zvýšení hospodárnosti při
poskytování služeb, tak k udržení kontroly nad výdaji. Možnost použít úspory určitých výdajových polo-
žek na jiné výdaje pobízí organizace k tvorbě úspor. V zemích se silným systémem vnitřního a vnějšího
auditu, s dlouhou tradicí fiskální disciplíny a flexibilním manažerským systémem řízení veřejné služby je
bezpochyby lepší umožnit výdajovým jednotkám, aby si strukturu vstupů nezbytných k dosažení progra-
mových cílů určily samy.

V tranzitivních ekonomikách by však byla aplikace takového systému obtížná. V závislosti na vnitř-
ní schopnosti rezortních ministerstev řídit své programy a na povaze problémů, s nimiž se potýká reali-
zace rozpočtu, je obvykle nutné omezit oprávnění ministerstev měnit alokaci prostředků uvnitř sektorů.
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Proto by v tranzitivních zemích měly být regulovány přesuny mezi mzdovými výdaji a ostatními kate-
goriemi výdajových přídělů. Měly by však být také pečlivě zkoumány efekty takových omezení. V někte-
rých zemích například není povolen přesun rozpočtovaných výdajů z jiných ekonomických kategorií do
mzdových a osobních nákladů, v jiných zemích je zase zakázán přesun směrem opačným. V prvém pří-
padě záklopka sleduje nepřekročení stanoveného objemu mzdových a osobních výdajů. V druhém přípa-
dě je naopak cílem jejich ochrana. Výhodou prvního postupu je, že dává jasný signál výdajovým jednot-
kám. Při druhém postupu ochrana již vzniklých závazků zabraňuje překračování rozpočtu a vzniku
výdajových nedoplatků.

V některých tranzitivních zemích by bylo žádoucí vytvořit pravidla ochrany některých nemzdových
položek, u nichž často vznikají výdajové nedoplatky (např. spotřeba elektřiny), a naopak vytvořit záklop-
ky u jiných kategorií výdajů. Avšak tato pravidla by se měla soustředit jen na oblasti, v nichž je to nezbyt-
ně nutné, a neměla by být aplikována natrvalo. Co může být problémem jeden rok, nemusí být nutně pro-
blémem rok následující.

3. Zvláštní otázky vztahující se k víceletým závazkům

V kapitole 1 bylo naznačeno, že schvalování objemu ročních závazků u víceletých projektů by mělo
být součástí rozpočtového procesu. Realizace takového opatření vyžaduje určitou dobu. Avšak nástroje
pro sledování a řízení víceletých závazků si vyžadují, aby byly zavedeny v čas. Pokud rozpočet nezahr-
nuje schválené roční objemy závazků, měl by být připraven vnitřní dokument, který jejich limity stanoví.
Limity mohou být odhadnuty z nákladů na probíhající projekty, které by měly být vyčísleny při přípravě
rozpočtu. Tyto limity závazků obvykle odpovídají celkovým nákladům na realizované projekty minus
objem již dříve realizovaných částí kontraktů, které jsou součástí těchto projektů. Pojem projekt by měl
být v tomto smyslu chápán jako nedělitelné výdaje nezbytné k dosažení efektivní operace podniku. Napří-
klad limit závazků by měl zahrnovat celkové náklady na most, neboť menší celek než celý most není funkč-
ní. Může ale zahrnovat pouze 100km úsek projektu výstavby dálnice o délce 1 000 km.

Příprava víceletých projekcí může pomoci při přípravě rozepisování ročních závazkových limitů. Ne-
zbytná je však přitom opatrnost. Dokumenty pro víceleté výdajové programy by měly být připravovány
za přísných omezení a konzervativních předpokladů, které se používají při řízení rozpočtu. Schvalování
víceletých závazkových oprávnění by se navíc mělo týkat jen nedělitelných částí projektů a programů,
nikoli všech projektů rozsáhlejšího programu.

V mnoha tranzitivních zemích by byla žádoucí ex ante kontrola víceletých závazkových oprávnění ze
strany ministerstva financí. Ostatní ministerstva by měla mít povinnost žádat před tím, než uzavřou kon-
trakt velkého rozsahu, souhlas ministerstva financí. Tato kontrola by měla být založena na formálním schvá-
lení závazků nebo alespoň na výše zmíněných interních dokumentech. Nevýhodou ad hoc kontroly je ale
často skutečnost, že není rozlišena kontrola finanční a kontrola realizace politiky nebo veřejných zakázek.

O vývoji víceletých závazků by měly být podávány zprávy stejným způsobem jako o plnění schvále-
ných výdajů v rámci ročního rozpočtu.

E. Další otázky plnění rozpočtu

1. Monitorování plnění rozpočtu

Má-li být plnění rozpočtu udrženo pod kontrolou, musí být k dispozici systém sledování rozpočto-
vých transakcí, který bude zajišťovat ucelené a včasné informace nezbytné pro řízení. Je nezbytné syste-
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maticky registrovat a sledovat vývoj plnění výdajů podle rozpočtových položek. Rozpočtové účetnictví
by mělo pokrývat ukazatele rozpočtu/rozepsané ukazatele-položky, aktuální stav čerpání výdajové polož-
ky, zvýšení či snížení rozpočtových položek, závazky (včetně zvláštní procedury sledování budoucích
závazků), stav faktur ve fázi ověřování a úhrady. Takový systém je sice jen jedním prvkem ze systému
vládního účetnictví, ale je prvkem nejdůležitějším, a to jak pro formulaci politiky, tak pro dohled nad rea-
lizací rozpočtu.

Finanční zprávy o plnění rozpočtu ve všech fázích výdajového cyklu tříděné podle organizací, funk-
cí, programů a ekonomických kategorií by měly být sestavovány každý měsíc. Pro efektivní řízení poklad-
ních toků jsou naopak nezbytné souhrnné „bleskové zprávy“ v průběhu měsíce. Otázky vztahující se k účet-
nictví a sestavování zpráv jsou diskutovány v kapitolách 11 a 12.

Pro zajištění efektivní realizace programů a pro identifikaci problémů v realizaci jednotlivých politik
je nezbytná pololetní zpráva o plnění rozpočtu. Tato analýza plnění rozpočtu by měla obsahovat finanč-
ní, fyzické a další výkonové ukazatele. Musí být identifikován nárůst nákladů v důsledku inflace, nepřed-
vídaných problémů, nedostatečné vstupní analýzy projektů nebo překročení rozpočtu, aby mohla být při-
pravena přiměřená protiopatření.

Realizace investičních programů je často blokována problémy s nedostatkem realizačních kapacit a dal-
šími faktory, jako jsou prodlevy v mobilizaci externího financování, příliš optimistické harmonogramy,
klimatická rizika nebo těžkosti při dovozu dodávek. Nezbytné jsou proto mechanizmy pro dohled nad nej-
významnějšími nebo nejproblematičtějšími projekty. Ty mohou spočívat v pravidelných měsíčních nebo
čtvrtletních přehledech o projektech v rámci příslušných ministerstev a v pololetních zprávách provádě-
ných jak ministerstvy, tak i ostatními ústředními orgány.

2. Úpravy rozpočtu v průběhu roku

Často je přesné předvídání vývoje určitých programů nebo klíčových makroekonomických ukazate-
lů, jako jsou změny ve světové ekonomice, inflace, úrokové míry nebo měnové kurzy, obtížné. Navíc se
mohou během plnění rozpočtu objevit další výdajové potřeby, které v době jeho přípravy nebyly známy.
K omezení vlivu takových problémů jsou jednak potřebná flexibilní pravidla, co se týče přesunů mezi
položkami, a jednak – jak již bylo zmíněno – by sám rozpočet měl zahrnovat určité rezervy na nepředví-
dané potřeby. Například prostředky přidělené na dluhovou službu nemohou být striktně limitovány a měly
by být revidovány s ohledem na vývoj úrokových měr a měnových kurzů.

V případě, že v průběhu roku dojde ke změnám, které pozmění strukturu rozpočtu, nebo pokud je
nevyhnutelné celkové zvýšení výdajů, může vyvstat nutnost rozpočet revidovat. Mechanizmy revize roz-
počtu se v jednotlivých zemích liší; měly by však být jasně definovány v zákonu o rozpočtových pravi-
dlech. Uveďme některé obecné zásady:

• vzhledem k tomu, že rozpočet byl schválen zákonodárným orgánem, měly by být úpravy provede-
ny zákonem;

• změny přidělených prostředků, které přesahují určité procento původních přídělů, nebo změny, kte-
ré ovlivní celkový objem výdajů, musejí projít schvalovacím řízením zákonodárného orgánu;

• aby vláda mohla rychle řešit naléhavé problémy, je vhodné zvážit možnost dát vládě zmocnění k tomu,
aby v těchto výjimečných případech mohla uvolnit výdaje ještě před jejich schválením parlamen-
tem. Avšak takové oprávnění by mělo být regulováno a časově omezeno a od exekutivy by se mělo
vyžadovat bezodkladné předložení upraveného rozpočtu parlamentu;
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• počet úprav rozpočtu v průběhu roku by měl být přísně omezen (nejlépe pouze jediná). Zároveň by
měly být analyzovány požadavky jednotlivých ministerstev. Některé země předkládají parlamentu
ke schválení dodatečné projekce výdajů v těch případech, kdy vláda schválí nějaký dodatečný poža-
davek rezortního ministerstva; každoročně se tak hlasuje o mnoha dodatečných výdajových přídě-
lech. Takovým procedurám je třeba se vyhnout. Je obtížné řídit plnění rozpočtu, je-li rozpočet kon-
tinuálně upravován. Navíc se může záhy ukázat, že dodatečná alokace ve prospěch jednoho sektoru
mohla být užitečnější pro jiný sektor, který má vyšší prioritu.
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1. Viz Caiden a Widalvsky (1990).

2. Viz Caiden a Widalsky (1990) a diskuze o „jádrovém rozpočtu“ v kapitole 5 této knihy.

3. Rozdíl mezi pojmy „apportionment“ a „allotment“ je založen na terminologii užívané v USA.

4. Diskuzi o nevýhodách vázání výdajů ve Francii lze nalézt v Hel-Thelier, Meny and Quinet (1996).

5. Například v Turecku a některých zemích patřících k British Commonwealth.

6. Viz diagram na s. 259 v Premchand (1983), který vyjmenovává „rozpočtové úkoly“ a „správní úkoly“. Rozděle-
ní úkolů navržené níže je částečně převzato z tohoto diagramu.

7. V některých zemích je pokladna odborem ministerstva financí, v jiných je nezávislým nebo kvazinezávislým
orgánem, obvykle ale pod dohledem ministra financí. Další diskuze o těchto otázkách viz kapitola 9.

8. Například v Turecku rozpočtoví úředníci z ministerstva financí řídí jak přípravu rozpočtu, tak jeho plnění.

9. Premchand (1993). Tato praxe byla běžná v bývalém sovětském systému a nazývala se „šturmování“.

POZNÁMKY ČESKÉ REDAKCE

1* Anglické pojmy commitment a obligation se do češtiny překládají jako závazky. Stejným výrazem se často pře-
kládají i account payables (v účetnictví finanční závazky z titulu neuhrazených povinností vůči jiným ekono-
mických subjektům), ale i liabilities, tedy rozvahová pasiva. Proto je třeba sledovat kontext, ve kterém je český
výraz „závazek“ používán.
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Tato kapitola se zabývá některými z nejdůležitějších technických otázek procesu realizace rozpočtu:
řízením splatných závazků; záležitostmi spojenými s nedoplatky a nerozpočtovanými výdaji; řízením osob-
ních výdajů a veřejnými zakázkami, včetně řízení dodavatelských smluv uzavíraných se soukromým sek-
torem (outsourcing).

A. Řízení splatných závazků a výdajových nedoplatků

1. Řízení splatných závazků

Vedle otázek vztahujících se k zadávání veřejných zakázek (jsou analyzovány v oddílu C) je důleži-
tým prvkem v realizaci rozpočtu řízení a monitorování smluv a dalších závazků. Každá smlouva musí být
monitorována na úrovni výdajové jednotky. O dodaném zboží a službách musí být účtováno. Tam, kde se
provádějí  zálohové platby nebo platby v závislosti na postupu dodávky, je nutné přesně sledovat plán
dodávek. Pro smlouvy, které se týkají občanské vybavenosti a projektů významného rozsahu, musí být
pečlivě naplánován harmonogram úhrad za dodávky během rozpočtového roku.

Při každodenním řízení splatných závazků je nezbytné vzít v úvahu datum splatnosti. Platby by měly
být prováděny k příslušnému datu splatnosti, aby nevznikaly povinnosti platit penále, ale neměly by být
prováděny v předstihu; tak lze minimalizovat potřebu cizích zdrojů a zadlužování. Organizace musí sle-
dovat své závazky a dodávky zboží a služeb bez ohledu na to, jaký je vládní účetní systém.

V některých zemích jsou splatné závazky často rozloženy mezi různými úřady, jako např. kancelář
programového manažera, úřad ministerstva, kancelář finančního poradce nebo kontrolora a pokladnu. Měly
by být přijaty následující obecné principy:

• Výdaje musejí být ověřovány ihned po obdržení zboží nebo služeb.

• Ověřené výdaje musejí být ihned zaneseny do účetnictví.

• Platby musejí být zaznamenány ihned po jejich provedení.

Ve sledování faktur pomáhá počítačové zpracování, ale pouze tehdy, pokud je systém náležitě uspo-
řádán a řízen. Jinak se může stát, že faktury se mohou hromadit v některých fázích cyklu zpracování, nebo
dokonce zahlcovat systém. Například pokud státní pokladna provádí kontroly pomocí finančního infor-
mačního systému, může na úrovni řídících pracovníků výdajových jednotek docházet ke hromadění fak-
tur; tito pracovníci totiž nemusejí předkládat faktury k proplacení, pokud jsou přesvědčeni, že pokladna
nemá dostatek hotovosti k provedení nezbytných plateb.
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SPLATNÉ ZÁVAZKY, ŘÍZENÍ OSOBNÍCH VÝDAJŮ
A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK



2. Výdajové nedoplatky

Mnohé tranzitivní země se potýkají v oblasti výdajů s problémy nedoplatků. Nedoplatky vyvolávají
finanční problémy u dodavatelů a mají destruktivní vliv na řízení veřejných výdajů. Dodavatelé pak těm-
to těžkostem čelí různými způsoby: například přizpůsobením strategie předkládání účtů tak, že požadují
platbu před dodávkou; nadhodnocením faktur a (jako krajní opatření) nabízením úplatků úředníkům výda-
jových ministerstev a/nebo úředníkům ministerstva financí, kteří jsou zodpovědní za „pořadník“ uhrazo-
vání nedoplatků.

Mezi příčiny nedoplatků patří nedostatečné řízení závazků nebo škodlivé vlivy systému pokladních
toků, který nebere v úvahu již existující závazky. Proto je obecně žádoucí, aby závazky, včetně víceletých,
byly dokonale sledovány. Přesto se v mnoha případech stává, že rozhodnutí nebo událost, které vyvolá-
vají povinnost platit, jdou „proti proudu“ závazku v rozpočtovém smyslu slova. Časté jsou nedoplatky ve
spotřebě služeb poskytovaných podniky. Je obvyklé, že státem vlastněné podniky (a dokonce i soukromé)
nepřestávají poskytovat služby vládním institucím, ani když nedostávají zaplaceno. Omezení vzniku nedo-
platků v tomto sektoru vyžaduje jak realistické odhady roční spotřeby, tak vnitřní řídicí opatření (jako
např. instalaci měřidel a regulaci telefonních hovorů).

Omezení vzniku nedoplatků proto vyžaduje kombinaci více opatření: realistických rozpočtových pro-
jekcí, vnitřních řídicích opatření, řízení počtu zaměstnanců, sledování a kontroly závazků, a to zejména
víceletých, a rozhodnutí vztahujících se k uznávání nároků. Na stupni přípravy rozpočtu musejí být iden-
tifikována opatření požadovaná k dodržení závazků.

V některých zemích je důležitým tématem odhad nedoplatků. Výdajové nedoplatky se někdy odlišu-
jí od „obvyklé výše“ neuhrazených závazků, která odpovídá obvyklé délce vyřizování nezaplacených fak-
tur. Přísnější definice říká, že každá faktura splatná k určitému dni a k tomu dni nezaplacená musí být
zahrnuta do balíku nedoplatků. Pro zavedení efektivního a trvale udržitelného systému monitorování nedo-
platků je nezbytná přiměřená registrace dodávek a výdajů na stupni ověřování, jak je doporučována výše.

Pokud se země potýká s problémem nedoplatků, měla by řadit platby na základě dat splatnosti faktur
a podle pořadí priorit. Programy pro snížení objemu nedoplatků by neměly vést k pochybným praktikám,
jako je vznik nových faktur, kterým je dáván přednostní statut nedoplatků, nebo jako jsou platby výdajů,
které nejsou v souladu s předpisy pro veřejné zakázky. Je třeba přísně kontrolovat oprávněnost plateb nedo-
platků. Na takové operace by měly dohlížet nejvyšší kontrolní úřady zodpovědné za audit.

3. Problémy nerozpočtovaných výdajů a „nekrytých“ závazků

Závazky jsou definovány jako dluhy a povinnosti zaplatit vyplývající z minulých událostí. V někte-
rých zemích se rozlišuje mezi krytými a nekrytými závazky, přičemž rozdíl tkví v tom, zda zdroje k finan-
cování příslušných výdajů byly, nebo nebyly rozpočtovány, tj. zda jsou rozpočtově zajištěny. Někdy se
argumentuje tím, že rozpočtově nekryté závazky by neměly být uhrazovány, protože výdaje nebyly schvá-
leny zákonodárci. Nekryté závazky však mohou odpovídat právním povinnostem, které vláda nemůže
ignorovat. V důsledku toho bývají někdy nekryté závazky uhrazeny, ale exekutiva čeká na následující roz-
počet, aby je legalizovala. Ve zprávách o plnění rozpočtu bývají výdaje běžného roku podhodnoceny, zatím-
co rozpočet následujícího roku zahrnuje schválené položky na již realizované výdaje.

Opatření zlepšující řízení nekrytých závazků závisí na jejich příčinách, které spadají do následujících
hlavních kategorií:1
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• Závazky vyplývající z legislativních změn. Legislativa po zahájení rozpočtového roku může zvýšit již
schválené dávky. Měla by být zavedena pravidla, která vznik takových závazků odstraní nebo ales-
poň omezí.

• Povinné náhrady škod. Legislativa může obsahovat opatření pro kompenzaci ztrát způsobených
zvláštními událostmi, například pro kompenzaci škod způsobených živelními pohromami. Od vlá-
dy může být vyžadována úhrada soudních odškodnění nebo odškodnění smluvních stran z důvodu
porušení smlouvy apod. Nekryté výdaje omezuje zahrnutí malé rezervy do rozpočtu, jak bylo dopo-
ručeno výše.

• Mimořádné výdaje, které nejsou zahrnuty v rozpočtu nebo nemohou být přesně odhadnuty při pří-
pravě rozpočtu: například náklady na likvidaci neočekávaných událostí narušujících životní prostře-
dí nebo nepředvídané výdaje vyplývající z programu restrukturalizace bank. Výdaje vztahující se
k takovým závazkům se musejí objevit ve zprávě o plnění rozpočtu a ve státním závěrečném účtu
a musejí být zaneseny do účtů. Během roku by měl být rozpočet revidován, aby do něj tyto mimo-
řádné výdaje mohly být zahrnuty.

Kromě výše zmíněných případů vyplývají některé nekryté závazky z nedodržování předpisů. Nezbyt-
ný je přiměřený a efektivní systém sankcí. V každém případě by tyto závazky měly být rozpoznány, pokud
jsou smlouvy pravidelně schvalovány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Otázky vztahující se
ke skrytým závazkům, jako jsou nekryté důchodové závazky, analyzuje kapitola 11.

B. Rozpočtování mzdových a ostatních osobních výdajů a jejich řízení

Otázky řízení osobních výdajů zasahují do rozličných oblastí. Na jedné straně současné fiskální tlaky
a měnící se role vlády soustřeďují pozornost na kontrolu osobních výdajů. Jde tedy zejména o politický
problém, který ale vyžaduje odpovídající nástroje pro rozpočtování osobních výdajů. Na druhé straně tran-
zitivní země musejí vybudovat efektivní státní službu a posílit své rozpočtové systémy a systémy řízení
osobních výdajů.

1. Problémy veřejné služby v tranzitivních zemích

a) Právní rámec

Mnohé zákony o státní službě stanoví do značných detailů podmínky zaměstnávání, ale nedostatečně
regulují poslání a odpovědnosti státních úředníků, stejně jako aspekty vztahující se k profesionálním stan-
dardům a koordinaci řízení. Zákon o státní službě by neměl upravovat pouze podmínky služby. Měl by
také regulovat úlohu státního úředníka, jeho profesionální kvalitu, principy personálního řízení a posta-
vení v rámci státní služby a platové zařazení.

Státní úředníci by měli skládat účty ze své činnosti a jejich rozhodnutí by měla být předmětem správ-
ního přezkoumání. Právní rámec musí zajistit efektivní uplatňování principů práva, nestrannosti a bezú-
honnosti. Princip práva znamená, že existují procedury a kontrolní mechanizmy, které zabezpečují, aby
státní úředníci rozhodovali a konali v rámci vymezení definovaných zákonem a v rámci dalších právních
předpisů a pravidel. Pokud není chráněna zákonnost, existuje vysoké riziko, že v rozhodování úředníků
se uplatní libovůle. V zákonech většiny tranzitivních zemí musejí být více či méně posíleny dohledové
instituce nebo odvolací mechanizmy.

Všechny tranzitivní země – i když v různé míře – mají problémy s korupcí a nezákonným jednáním.
Zděděná kultura administrativy nepodporuje nestrannost a bezúhonnost. V některých tranzitivních zemích
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s nedostatečným právním a institucionálním rámcem a velmi nízkými platy se může občanovi nebo firmě
jevit jako efektivnější k zajištění určitého administrativního výstupu (například smlouvy na dodávky veřej-
nému sektoru) raději státního úředníka podplatit, než se spoléhat na výstup běžného úředního procesu.
Etický kodex by mohl být připojen k zákonu o státní službě, a tím se stát právně vynutitelným.

b) Služební postup a podmínky služby

Postup státních úředníků založený na hodnocení schopností je v mnoha tranzitivních zemích využí-
ván jen zřídka. Je to způsobeno nevyhovujícími právními strukturami a nedostatkem atraktivnosti mnoha
funkcí ve veřejných službách. Škatulkování a politizování jsou dědictvím socializmu. V mnoha tranzitiv-
ních zemích je tak výběr pracovníků na řídicí funkce založen na politických základech, což vede k častým
změnám na těchto funkcích a k nedostatku profesionální kvality a kontinuity na úrovni špičkového říze-
ní. To má pravděpodobně nepříznivý vliv na řízení a kontrolu veřejných výdajů.

Ve většině tranzitivních zemí jsou základní platy a jejich výsluhové zvyšování obecně definovány
v zákoně a obecně známy. Avšak z rozhodnutí rezortních ministrů bývají obvykle zaměstnancům vyplá-
ceny zvláštní odměny a ostatní druhy dodatkových odměn. Takové platby jsou financovány z úspor za část
neobsazených funkcí v těchto ministerstvech. V některých zemích jsou uzavírány takzvané „manažerské
smlouvy“, které jsou závislé takřka výhradně na rozhodnutích ministrů a pro něž je charakteristické abso-
lutní utajení. Ty reprezentují významnou složku čistého příjmu a vedou jednak k demotivaci ostatních pra-
covníků a jednak k odporu vůči nezbytným změnám mezi úředníky, kteří tyto smlouvy dostávají. Kariér-
ní postup je ve většině tranzitivních zemí založen především na „služebním věku“ a povýšení jde ruku
v ruce s jmenováním do nové funkce. Platy jsou obecně nízké a v některých zemích jsou tak nízké, že
úředníci často přijímají druhé zaměstnání a bývají přístupní korupci.

c) Směrování reformy

Pro zlepšení výkonnosti veřejné služby v tranzitivních zemích by měly být učiněny kroky v mnoha
oblastech, zejména:

• měly by být analyzovány a novelizovány zákony o státní službě, aby bylo posíleno postavení stát-
ních úředníků, jejich profesionální postavení a koordinace jejich personálního řízení;

• systémy odměňování by měly být reformovány tak, aby nabízely kariérní postup a výkonnostní pobíd-
ky a aby podporovaly transparentnost a předvídatelnost;

• administrativní proces musí být posílen jak ve smyslu legislativním, tak ve smyslu kontrolních kapa-
cit a nestranného posuzování. V zemích, v nichž neexistuje obecný zákon upravující správní proce-
dury, by se mělo o takovém zákonu uvažovat;

• počítačově zpracovávané platové systémy by měly být ve státní administrativě kompatibilní, aby byly
vytvořeny podmínky pro lepší kontrolu pracovníků a osobních nákladů, stejně jako pro personální
plánování;

• součástí zavedení zákona o státní službě by v některých tranzitivních zemích mohlo být dobře nasta-
vené schéma snižování počtu pracovníků tak, aby bylo možné posílit kapacitu, ale také zajistit trans-
formaci vedoucí k vyššímu výkonu;

• politickou prioritou by se měly stát programy proti korupci, které je třeba zavést ve většině zemí jako
doplněk právní a institucionální reformy.
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Jedním z užitečných opatření pro zvýšení kvality a výkonnosti vládního rozhodování a řízení lidských
zdrojů může být v některých tranzitivních zemích vytvoření skupiny vyšších státních úředníků a stupně „vrcho-
lového řízení“ jako v mnoha členských zemích EU (Plesch, 1997). Tento systém je strukturovaný systém per-
sonálního řízení pro vyšší nepolitické funkce. Taková služba je centrálně řízena příslušnými institucemi a pro-
cedurami, aby byla zajištěna stabilita a profesionalita klíčové skupiny špičkových řídících pracovníků. Jedním
z důvodů k vytvoření skupiny vyšších státních úředníků je, že mají působit jako kontrola proti korupci.

2. Srovnávací analýza platových systémů2

Obvykle se rozlišuje mezi centralizovanými systémy – v nichž jsou objem mzdových prostředků a mzdo-
vá dynamika stanoveny na ústřední úrovni – a decentralizovanými3 systémy, v nichž vládní organizace nebo
ministerstva mají autonomii v personálním řízení i ve vlastní platové politice. To jsou však ve skutečnosti
extrémní stavy; většina zemí kombinuje prvky obou typů systémů. V praxi oba systémy obsahují mechaniz-
my pro dosažení mnoha cílů: flexibilitu mezd, pracovní pobídky, snižování veřejných výdajů, udržení kon-
troly nad nárůstem mezd atd. V centralizovaném systému bývají obvykle zavedeny prvky decentralizace jako
reakce na potřebu zvýšit flexibilitu platových a personálních systémů pro snížení veřejných výdajů. Některé
systémy si však udržují částečnou úroveň centralizace, dokonce i když se organizace nebo ministerstva účast-
ní procesu rozhodování o platech. Vláda se snaží pomocí rozpočtových omezení řídit či koordinovat platové
nárůsty a vyhnout se snahám zúčastněných stran při jednáních s pracovníky jeden druhého přelicitovat.

OECD navrhla čtyři kritéria jako základnu pro hodnocení relativního stupně centralizace nebo decent-
ralizace platového systému:

• přítomnost či nepřítomnost kolektivních smluv a počet úrovní vyjednávání,

• obsah platových vyjednávání,

• vládou uplatněná finanční omezení a stupeň autonomie organizací a ministerstev ve vztahu k rozpočtu,

• vládou užívaná procedura regulace ročních platových nákladů.

a) Centralizovaná vyjednávání o platech

V různých zemích může být táž centralizovaná úroveň strukturovaná zcela odlišně; příčinou je snaha
o vyrovnání se s tržními tlaky u určitých profesních skupin. Například v Německu, Španělsku a Francii je
kolektivní vyjednávání o platech centralizováno a stejná smlouva platí pro všechny zaměstnance veřejné-
ho sektoru, bez ohledu na funkční subsektor či úroveň vlády, ve kterých jsou zaměstnáni. Zaměstnanec- 
ký statut však vede k rozdílům. V Německu jsou platy státních zaměstnanců stanoveny zákonem, zatím-
co ve Španělsku jsou vyšší státní úředníci z kolektivního vyjednávání vyjmuti. V Nizozemí se až do roku
1993 uplatňovala centralizovaná smlouva o platech pro zaměstnance celého veřejného sektoru. Od té doby
vyjednávání zůstalo centralizováno, ale jednání jsou nyní organizována zvlášť pro každý z osmi sektorů
veřejné služby (ministerstva, školství, policie, obrana, justice, provincie, města a obce a nizozemské „Pol-
der Boards“). Podobně v Itálii se, jako část reforem státní služby z roku 1993, vyjednává o platech v kaž-
dém z osmi subsektorů. Policie a armáda, univerzitní profesoři a další akademičtí pracovníci, soudci a pro-
kurátoři, stejně jako vyšší státní úředníci, jsou z těchto jednání vyjmuti.

b) Decentralizovaná a částečně centralizovaná vyjednávání o platech

Soustředíme-li pozornost na země, v nichž jsou zavedeny dvě úrovně platového vyjednávání, míra
decentralizace jejich platových systémů závisí především na tom, jak je stanovena celková úroveň pla-
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tů. Například v Irsku a Dánsku jsou centrálně stanoveny celkové náklady na mzdy. V těchto dvou zemích
existuje velmi silná tradice vyjednávání a sociálního konsenzu. V Irsku jsou vyjednávání o platech ve
veřejném sektoru rozdělena do dvou kroků. V prvním kroku se centralizovanou smlouvou stanoví vše-
obecné procento nárůstu. Druhé kolo vyjednávání pak vedou odbory, jež jsou organizovány ve skupi-
nách podle povolání a prezentují specifické požadavky příslušných skupin. Objem platů je stanoven ex
post podle výstupů místních a centrálních jednání. Je zřejmé, že takový systém ztěžuje případnou mož-
nost objem platů omezit. Avšak ta skutečnost, že odbory jsou zapojeny do vytváření ekonomických pro-
gramů a podpisu tripartitních smluv, by měla v podstatě udržet požadavky na růst platů v rozumných
mezích.

V Dánsku byl oficiálně zaveden systém, který má zajistit, aby se část procesu stanovování platů ode-
hrávala na pracovištích. Vláda ponechává určité procento celkového objemu mzdových prostředků k indi-
viduálnímu rozhodování, jehož rozsah je stanoven místními vyjednáváními.

V jiné skupině zemí OECD je stanovování platů delegováno na výdajové agentury či ministerstva, kte-
rá jsou zodpovědná za řízení svých vlastních provozních nákladů. V této skupině je hlavní rozdíl v uplat-
něném typu kolektivního vyjednávání mezi Austrálií, Finskem a Švédskem na jedné straně a Novým Zélan-
dem a Velkou Británií na straně druhé. V Austrálii, Finsku a Švédsku se dosud užívají dvě úrovně
vyjednávání, které jsou doplněny zavedením decentralizovaného řízení rozpočtu provozních nákladů. Ve
Velké Británii a na Novém Zélandu je reforma platového systému doprovázena změnami v systému kolek-
tivního vyjednávání.

Pokud se dosud udržují centralizovaná jednání, je důležité specifikovat, jaká celková úroveň platů bude
na této úrovni stanovena a kdo ji bude financovat. Je nepochybné, že paušálně stanovený nárůst, který není
finančně kryt rozpočtem, může vytvořit tlak na ministerstva nebo agentury, které dosahují nižších pří-
růstků produktivity. Může to dokonce taková ministerstva donutit k tomu, aby snížila počet pracovníků
s cílem získat nezbytné finanční zdroje.

c) Jednotné nebo diferencované platové stupnice

Platy státních zaměstnanců se skládají z několika složek. To umožňuje brát v úvahu mnoho rozlič-
ných faktorů, jako jsou tlaky na trhu pracovních sil z hlediska místního či z hlediska profesí, individuál-
ní výkon ad. Tento přístup k individuálnímu stanovování platů nastoluje otázku spravedlnosti. Země, kte-
ré zavedly jednotný systém klasifikace profesí pro celou státní službu (např. Austrálie, Dánsko, Španělsko
a Francie), mohou v platech garantovat spravedlnost a jednotnost. Tyto systémy jsou však rigidní a nedo-
káží se přizpůsobit trendům v zaměstnanosti a tlakům na trhu práce. Španělsko se svými specifickými pří-
platky a Francie s nedávno zavedenými „funkčními“ prémiemi (nouvelle bonification indiciare) se roz-
hodly na nové požadavky reagovat. Náklady na tato opatření přispívají k nárůstu platů. Austrálie koncem
80. let svůj systém klasifikace povolání kompletně přebudovala s cílem přizpůsobit pracovní sílu potře-
bám různých služeb. Pokud je agenturám a ministerstvům dána příležitost zavést vlastní klasifikační systé-
my (např. ve Finsku a Velké Británii), nárůsty platů v jedné organizaci mohou vést k nárůstům v jiných
organizacích a podrývají účinnost decentralizovaných systémů.

3. Řízení a kontrola osobních nákladů

a) Organizační otázky4

Personální řízení musejí vykonávat příslušná rezortní ministerstva. Je například nerealistické vytvořit
ústřední úřad pro personální řízení, který by navrhoval nebo schvaloval organizační strukturu a personál-
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ní politiku určitého ministerstva, neboť nemá dostatek poznatků o politikách a činnostech tohoto minis-
terstva. Přesto je nutné vytvořit určité centrální kontrolní a koordinační mechanizmy.

Schematicky existují dva hlavní typy řídicích a koordinačních úkolů v řízení vládních osobních výdajů:

• Rozpočtové řízení, které se dotýká finančních aspektů struktury platů pro účely makroekonomické-
ho a fiskálního řízení, stanovení politických priorit na rezortní úrovni a dosažení hospodárnosti a efek-
tivnosti vládních činností pro účely programového řízení. Každé rozhodnutí o otázkách personální-
ho řízení, které má vliv na rozpočet, musí být připravováno po konzultaci s ministerstvem financí
a musí být předmětem obdobných omezení a kontroly jako ostatní položky veřejných výdajů.

• Manažerské řízení, které se obecně dotýká technických aspektů struktury platů tak, aby bylo dosa-
ženo rovnováhy v platech; organizační a personální otázky a ze širšího hlediska otázky týkající se
vztahů mezi vládou a jejími zaměstnanci bývají obvykle upraveny zákonem o státní službě.

Ve většině zemí OECD bývají opatření manažerského řízení – ač odlišná co do rozsahu a míry působ-
nosti – koordinována a prováděna centrálními personálními úřady, jako jsou úřady či komise pro státní
službu. V některých případech byly rezortním ministerstvům delegovány omezené odpovědnosti v rámci
všeobecného rámce. Obvykle hrají dominantní úlohu při stanovování a řízení finančních aspektů platové
struktury ministerstva financí. Naproti tomu ve většině tranzitivních zemí bývají technické a finanční aspek-
ty platové struktury rozděleny mezi ministerstva práce (vykonávající funkci ústředního orgánu) a rezort-
ní ministerstva, přestože v mnoha případech mají rezortní ministerstva v této oblasti zvláštní pravomoci.
Proto je nutné posílit autoritu ministerstva financí ve vztahu k řízení osobních nákladů.

V některých zemích řídí personální otázky tzv. komise pro státní službu; to však může vést k vytvá-
ření mnoha problémů v rozpočtu. Premchand (1983) zmiňuje:

„Organizační dualizmus se vyvinul tam, kde jsou pracovní místa vytvářena úřady pro personální říze-
ní, zatímco financování provádí ministerstvo financí. Toto rozdělení povinností v některých zemích ved-
lo k několika praktickým problémům. Z jejich oddělení vyplývá, že budou vytvářena pracovní místa bez
ohledu na rozpočtová omezení a že po vytvoření těchto míst je buď poskytnuto více zdrojů, nebo se počet
míst redukuje. Vzhledem k tomu, že rozpočet je upravován v jiných termínech, lze očekávat nesoulad mezi
tvorbou pracovních funkcí a jejich finančním zabezpečením. Hlavním problémem rozpočtování osobních
výdajů a řízení objemu vládních mzdových výdajů je úloha, která má být přisouzena ministerstvu finan-
cí. Integrace vybraných útvarů personálních úřadů do ministerstva financí by měla přinést soudržnou poli-
tiku pro rychlou reorganizaci rezortních ministerstev a revizi platových struktur.“

Oblasti, do nichž musí být zapojeno ministerstvo financí a které by měly být integrovány do rozpo-
čtového procesu, se týkají stanovení:

• počtu pracovníků v rezortních ministerstvech,

• dlouhodobých a střednědobých finančních dopadů snižování počtu pracovníků a politiky přijímání
pracovníků,

• složek finanční struktury platů pro státní službu jako celek.

Existují však některé oblasti, jako je vzdělávání, navrhování a revize zákonů o státní službě, které
může efektivně vykonávat pouze ústřední úřad oddělený od ministerstva financí.
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Souběžně s posilováním role ministerstva financí v řízení osobních výdajů musejí tranzitivní země
budovat odpovídající kapacitu pro manažerskou koordinaci a řízení (například tvorbou politiky státní služ-
by, zaváděním pravidel, koordinací a monitorováním personálního řízení v různých institucích a posky-
továním poradenství).

b) Potřeba specifického řízení

V tranzitivních zemích je rozpočtové řízení osobních výdajů jednou z klíčových otázek v řízení roz-
počtu. V některých zemích OECD jsou osobní výdaje jako součást běžných výdajů zahrnuty do jednoho
ukazatele společně s výdaji na zboží a služby. Možnost použít úspory osobních nákladů na jiné výdaje
motivuje organizace ke snižování osobních výdajů. Takový přístup může v mnoha tranzitivních zemích
způsobit nežádoucí efekty. Vezmeme-li v úvahu sociální tlaky na vedení agentur nebo nízkou úroveň mezd,
pak souhrnně přidělené prostředky mohou být příčinou nekontrolovaného nárůstu osobních výdajů. Byro-
kratický odpor nelze jednoduše překonat a každá výdajová jednotka se může snažit demonstrovat, že její
současná struktura vstupů je optimální. Lze pochybovat o tom, že by se systém blokových přídělů mohl
stát nástrojem ke snižování počtu pracovníků v zemích, které se potýkají s problémy nedoplatků osobních
výdajů (což je případ mnoha zemí bývalého SSSR). Tyto země v současné době stojí před volbou, zda
připustit nedoplatky, nebo propustit zaměstnance. Politici stejně jako státní úředníci preferují akumulaci
nedoplatků. V tomto kontextu by zaváděné souhrnné příděly prostředků způsobily, že by se nedoplatky
přenesly ze mzdových výdajů na ostatní složky výdajů.

c) Výdajové limity a limity počtu pracovníků

V tranzitivních zemích jsou nezbytné specifické limity na osobní výdaje a musejí být zavedena pra-
vidla pro omezení transferů mezi osobními výdaji a ostatními položkami. Tyto specifické limity by se
měly skládat z výdajových stropů a z limitů počtu pracovníků.

Osobní výdaje musejí být odhadovány přesně. Během přípravy rozpočtu je vyžadována informace
o počtech pracovníků; tyto údaje by měly být veřejně přístupné (například jako příloha k rozpočtu). Pro-
středky na odměny a zvláštní příplatky by měly být vymezeny zvlášť v rámci osobních nákladů jako polož-
ky rozpočtu rezortního ministerstva a měly by být sledovány. Odhady nákladů by měly být opřeny o spo-
lehlivý systém řízení počtu pracovníků obsluhovaný ministerstvem financí nebo samotnými rezortními
ministerstvy. Predikce růstu platů a přídavků pracovníkům připravovaná rezortními ministerstvy musí být
konzistentní s předpoklady a pravidly ministerstva financí.

Během plnění rozpočtu je možné v případě, že některá místa nejsou obsazena, posoudit, zda si orga-
nizace mohou část takto získaných úspor ponechat k úhradě jiných běžných výdajů, Takové projekty však
musejí být upraveny pravidly, musejí být transparentní a musejí o nich být podávány zprávy. Jak jsme zmí-
nili výše, v mnoha tranzitivních zemích jsou mzdy a platy vztahující se k neobsazeným místům rozdělo-
vány mezi pracovníky výdajové jednotky. Taková praxe je nezdravá. Měla by být zavedena vnitřní kon-
trola, aby bylo možné předcházet neschválenému převádění prostředků z rozpočtovaných mezd a platů na
nárůst odměn a příplatků. Ministerstvo financí by také mělo vést rejstřík funkcí ve státní službě a infor-
mace o osobních nákladech, jakožto nástroj pro podporu přípravy rozpočtu a sledování jeho implementa-
ce.

Limity osobních výdajů jsou v tranzitivních zemích pro řízení osobních výdajů obecně nedostačují-
cí. Často jsou v praxi považovány spíše za dolní hranici pro ochranu osobních výdajů než za skutečný
výdajový limit. V praxi vykazuje tento systém určitý stupeň flexibility, ale také tendenci k nárůstu osob-
ních výdajů. V mnoha zemích jsou rozpočtem přidělené osobní výdaje podhodnoceny a zajistit jejich
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dodržení během implementace rozpočtu je proto mimořádně obtížné (například propuštění učitelů během
školního roku může představovat vysoké nepřímé náklady v důsledku škodlivých dopadů na vzdělávací
systém). Je nutné jasněji identifikovat omezení osobních výdajů na stupni přípravy rozpočtu a posílit
mechanizmy, které zajistí, aby právní závazky týkající se osobních výdajů (přijímání pracovníků a dal-
ší rozhodnutí) byly v souladu s výdajovými limity.

Řada členských zemí EU užívá limity počtu pracovníků. Tyto limity jsou obecně založeny na ekviva-
lentech pracovníků na plný pracovní úvazek a jsou předmětem vnitřní a/nebo vnější kontroly. Limity počtu
pracovníků mají některé nevýhody. V jednotlivých případech mohou vést organizace k obcházení limitů
tím, že budou najímat konzultanty a externí poradce náhradou za řádné zaměstnance. V některých zemích
(např. ve Velké Británii) byly limity počtu pracovníků opuštěny v 80. letech (a nahrazeny limity provoz-
ních nákladů), neboť byly zdrojem zvyšujícího se tlaku na osobní výdaje. Tranzitivní země však s při-
hlédnutím ke svým současným rozpočtovým problémům mohou limity počtu pracovníků považovat za
užitečný nástroj pro snížení počtu pracovníků a zavedení reforem v řízení platových systémů a v odmě-
ňování pracovníků. Například zahrnutí limitů počtu pracovníků do rozpočtu může usnadnit jasnou iden-
tifikaci rizik vytvoření nepřiměřeného objemu závazků vůči pracovníkům na stupni sestavování rozpočtu.

Částky přidělené na osobní výdaje by měly být konzistentní s limity počtu pracovníků. Počáteční před-
pokládané limity počtu pracovníků by mohly být oznamovány současně s výdajovými limity na počátku
přípravy rozpočtu a v dalších fázích mohou být prováděny úpravy.

C. Veřejné zakázky5

1. Obecné otázky

a) Cíle

Hlavním cílem vlády jako nakupujícího je získat zboží a služby požadované kvality za konkurence-
schopnou cenu. Nákupní procedury by měly poskytnout rovné podmínky všem nabízejícím a měly by být
uspořádány tak, aby byla za vynaložené peníze získána dobrá hodnota a minimalizováno riziko korupce
a nadržování. Vládní nákupy určitě nejsou jediným možným zdrojem korupce, je to však jeden z největ-
ších zdrojů; pro minimalizaci korupčních rizik je vždy nutná opatrnost, optimalizace užití finančních zdro-
jů a podpora růstu konkurence. Zákon o veřejných zakázkách a příslušné procedury musejí být v souladu
s mezinárodními dohodami a standardy stanovenými Světovou obchodní organizací, Evropskou unií, Svě-
tovou bankou a dalšími institucemi (viz níže).

b) Cyklus nákupů

Cyklus nákupů je tvořen těmito stupni:

• Identifikace uživatelských potřeb a projektová příprava. V případě zboží a služeb se postupy sklá-
dají z vymezení požadavků uživatele, specifikace zboží a služeb, které mají být nakoupeny, ověření
toho, zda potřeby lze uspokojit z dostupných zdrojů, apod. Pro stavební projekty by měly být ana-
lyzovány různé možnosti a varianty, aby bylo vybráno nejefektivnější řešení, a měl by být připraven
realizační projekt. Na tomto stupni by také měla být analyzována možnost vytvoření partnerství mezi
veřejným a soukromým sektorem.

• Stanovení procedury. Zákon může obsahovat množství alternativ včetně veřejné obchodní soutěže,
místně omezené obchodní soutěže nebo přímého oslovení omezeného počtu minimálních dodavate-

229Splatné závazky, řízení osobních výdajů a veřejných zakázek



lů. Tyto volby budou ovlivněny mezinárodním postavením konkrétní země, např. tím, zda je kandi-
dátem na členství v EU a/nebo perspektivním členem Světové obchodní organizace.

• Proces veřejného výběrového řízení (může mu předcházet předkvalifikační procedura, v závislosti na
proceduře podávání nabídek). Pro soutěžní nabídky bývá zveřejněno formální oznámení veřejné sou-
těže, v němž je specifikována charakteristika projektu nebo zboží a služeb, které mají být dodány,
kritéria výběru a pravidla vyhodnocení. Cena je sice důležitým kritériem při výběru kontraktu, ale
neměla by být kritériem jediným. V mnoha případech je cena méně důležitá než technická a kvali-
tativní kritéria. Systematický výběr nabídek s nejnižší cenou může vést k nákupu nekvalitního či
zastaralého zboží či služeb. Aby bylo možné vyhnout se nepřiměřené převaze nabídek s nízkou cenou,
je často žádoucí analyzovat nabídky ve dvou krocích – nejprve z technického hlediska a poté na bázi
nákladů.

c) Zadávání veřejných zakázek a korupce

V kontextu veřejných zakázek korupce obvykle spočívá v tajné dohodě mezi nakupujícími a prodá-
vajícími, přičemž státu vznikají finanční ztráty. Takové praktiky jsou často vědomě nezákonné,  neetické
a nesprávné ve smyslu obecně uznávaných dobré praxe veřejných zakázek. Korupční jednání je podporo-
váno faktory, jako jsou:

• nadměrné možnosti poskytování úlev nebo tzv. „contracting-out“ (viz oddíl D),

• jednání s nesolventními dodavateli, kteří nesplňují ostatní požadované kvalifikace a normy,

• nepřiměřené užívání utajovaných forem veřejných obchodních řízení a nákupů z jednoho zdroje,

• změny pravidel a úpravy ve specifikaci veřejného nabídkového řízení,

• neodpovídající vnitřní kontrola, analýza stížností a vnější audit postupů u veřejných zakázek.

d) Principy konkurence a průhlednosti

Klíčovými principy veřejných zakázek jsou otevřená soutěž a transparentní procedury. Proces veřej-
ných zakázek by měl být otevřený veřejné kontrole. Výsledky výběru nabídek musejí být zveřejňová-
ny. Zveřejňovány by měly být také seznam dodavatelů, jejich nabídkové ceny a jméno úspěšného ucha-
zeče.

Rozhodnutí o smlouvě a celý proces veřejného nákupu musejí být předmětem kontroly parlamentu
a nejvyššího kontrolního úřadu. Psané (nebo počítačově zpracované) záznamy musejí být uloženy a veřej-
ně přístupné. Z těchto záznamů by mělo být zřejmé, kteří dodavatelé byli osloveni, kteří byli vybráni
a proč, cenové podrobnosti, zprávy o přijetí vykonané práce nebo objednaného zboží a hodnocení výko-
nu dodavatele.

Právní rámec a/nebo vládní etický kodex by měly obsahovat ustanovení o veřejných nákupech. Neměl
by nastat konflikt zájmů mezi úředními povinnostmi a soukromými zájmy státních úředníků. Musejí být
stanoveny příslušné úrovně finančního zmocnění a přesné oddělení povinností. Obecně je žádoucí rotace
povinností, aby nevznikalo riziko tajné dohody vyplývající z příliš těsných vztahů mezi nakupujícím
a dodavatelem.
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2. Prioritní úkoly ve světle příprav na vstup do EU

a) Základní požadavky

V kontextu přípravy na vstup do EU je vysoce prioritním úkolem kandidátských zemí reforma záko-
nů o veřejných zakázkách, administrativních struktur a procedur. Taková reforma je podmínkou jak pro
členství v Evropské unii, tak pro dosažitelnost předvstupní pomoci, která v případě kandidátských zemí
přichází v úvahu. Některé z těchto zemí již dosáhly v reformním úsilí značného pokroku, ale v jiných je
ještě nutné k vybudování uspokojivého systému veřejných nákupů vynaložit velké úsilí. Základní poža-
davky lze rozdělit do čtyř skupin: (1) právní úprava veřejných zakázek kompatibilní se směrnicemi ES
a s ostatními mezinárodními povinnostmi, (2) efektivní procedury, které zahrnují ústřední organizaci pro
veřejné zakázky s celkovou zodpovědností za rozvoj a zavedení politiky veřejných zakázek, (3) účinná
výměna informací mezi touto ústřední organizací a útvary pro veřejné zakázky v rámci organizací a (4)
efektivní procedury pro řešení sporů, finanční kontrolu a audit.

b) Právní úprava zadávání veřejných zakázek

Od vlád se očekává, že budou postupovat v souladu s dohodou Světové obchodní organizace o vlád-
ních zakázkách (Government Procurement Agreement), která stanoví právní závazky pro národní systé-
my a praktiky v oblasti veřejných zakázek. V kontextu přistoupení k EU stojí mnoho zemí ve střední
a východní Evropě před problémem, neboť jejich legislativa je založena na modelu Organizace spojených
národů, nikoli na podrobnějších směrnicích ES. V případě výdajů financovaných z vnějších zdrojů muse-
jí procedury veřejných zakázek odpovídat také pravidlům stanoveným externími věřiteli či dárci, napří-
klad Světovou bankou.

Země, jejichž zákony jsou založeny na modelu OSN, musejí přizpůsobit svoji současnou právní úpra-
vu v případě smluv, které přesahují hranice Evropských společenství. Modelový zákon OSN otevírá mož-
nost preference domácích účastníků veřejných výběrových řízení – to je v rozporu se směrnicemi ES a se
základními ustanoveními Smlouvy. Umožňuje také, aby vláda vyloučila potenciální dodavatele z určitých
zemí. Každé takové vyloučení by bylo v rozporu se základními právními normami ES, ať už by bylo zamě-
řeno vůči členskému státu nebo vůči účastníkovi výše uvedené dohody Světové obchodní organizace.
Pokud se jedná o technické metody veřejných nákupů, existují mezi směrnicemi ES a modelovým záko-
nem OSN také rozdíly.

Některé země střední a východní Evropy již přizpůsobily své právní předpisy upravující veřejné zakáz-
ky v souladu se směrnicemi ES, jiné pracují na přípravě příslušných návrhů zákonů. Bohužel se však
o všech těchto zákonech nedá tvrdit, že požadavky EU uspokojí. Některé například umožňují pokračová-
ní národních preferencí, neúplné pokrytí (např. opomíjejí podniky veřejného sektoru, které směrnice ES
zahrnují) nebo se příliš spoléhají na procedury veřejných nabídkových řízení, které nejsou směrnicemi ES
povoleny (např. dvoustupňové řízení, nákupy z jednoho zdroje) a obsahují nedostatečné postupy k prově-
řování stížností. Pokud se jedná o procedury veřejných nákupů, směrnice ES se týkají pouze větších kon-
traktů; je ale třeba regulovat také nákupní transakce, které jsou menšího rozsahu a nedosahují stanovené
hranice. Taková pravidla musejí samozřejmě odpovídat základním povinnostem vyplývajícím z Římské
smlouvy.

c) Ústřední organizace pro veřejné zakázky

Mnohé země založily ústřední organizaci pro zadávání veřejných zakázek (public procurement orga-
nisation), která dohlíží na činnost útvarů zodpovědných za tyto zakázky na jednotlivých rezortních minis-
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terstvech a v ostatních veřejných institucích, na které se vztahuje legislativa o veřejných zakázkách. Tako-
vá organizace by měla odpovídat za vývoj pravidel a nařízení, vytvoření systému informací a jejich zve-
řejňování v rámci celé vlády a zajišťovat, aby útvary odpovědné za veřejné zakázky zaměstnávaly vyško-
lené pracovníky, vyvíjet školicí systém a podporovat obecný dohled nad systémy veřejných zakázek.
Ústřední organizace pro zadávání veřejných zakázek by měla být nezávislá nebo kvazinezávislá organi-
zace zodpovídající se vládě nebo parlamentu, nebo podřízená organizace ministerstva financí nebo jeho
útvar, například finanční nebo ekonomický.

V mnoha tranzitivních zemích je vlastní funkce veřejných nákupů decentralizována. V jiných zemích je
ustavena ústřední organizace pro veřejné zakázky – ale počet těchto zemí klesá. Centralizace veřejných zaká-
zek přináší principiálně výhody v tom, že vláda může při seskupování svých zakázek dosahovat nižších cen.
Výsledky jsou však často zklamáním kvůli problémům, jako je pomalá a byrokratická reakce na požadavky
zákazníků, nadměrné zásoby, ztráty, rozkrádání a pomalá reakce na změny na trhu a v technologiích.

d) Realizace zadávání veřejných zakázek a školení 6

Většina zemí ve střední a východní Evropě má stovky (nebo v některých případech tisíce) kontrahu-
jících jednotek – počínaje velkými, dobře personálně vybavenými a výkonnými organizacemi až po malé
organizace a obce, které jsou slabě personálně vybavené a nevýkonné. Organizace pro veřejné zakázky
by těmto organizačním jednotkám měla poskytovat podporu.

Systematicky je třeba se zaměřit na následující klíčové otázky:

• Je zaveden efektivní systém přijímání pracovníků a jejich přípravy? Byli pracovníci vyškoleni? Jakým
druhem školení prošli? Základním? Vyšším stupněm? Jsou současné schopnosti pracovníků porovnává-
ny s požadovaným profesionálním profilem? Mají zaměstnanci zkušenosti s mezinárodními zakázkami?

• Je počet pracovníků odpovídající? Dochází, či nedochází k nadměrné obměně pracovníků? Pokud
ano, proč? Kvůli nízkým platům, nebo nedostatečným možnostem profesionálního rozvoje?

• Jsou v kontrahujícím útvaru dostupné příručky, standardní dokumenty pro veřejné nabídkové říze-
ní, modelové formuláře dohod?

• Jsou v dokumentaci pro veřejné nabídky zahrnuty vzorové formuláře kontraktů a dalších dokumen-
tů? Existují standardní smluvní podmínky?

• Má organizace pro veřejné zakázky přístup k ústřednímu počítačově zpracovávanému rejstříku veřej-
ných zakázek? Jsou smluvním stranám a soukromému sektoru adekvátně rozšiřovány informace?

V mnoha tranzitivních zemích zůstává soukromý sektor relativně nerozvinutý. Proto má vláda legi-
timní zájem podporovat školení zaměstnanců státních organizací i soukromého sektoru v oblasti veřej-
ných zakázek. Dodavatelé ze soukromého sektoru potřebují být informováni o právních předpisech a o insti-
tucionálním rámci systému veřejných zakázek a o tom, jak mají o vládní smlouvy soutěžit. Měli by být
školeni ve zvláštních schopnostech, jako je vyjednávání a řízení smluv. Potřebné jsou osvětové semináře
pro politiky a kampaně ve sdělovacích prostředcích pro veřejnost, v nichž je objasňován význam veřej-
ných zakázek a získávána podpora pro účinný a transparentní systém veřejných zakázek.

Pokud se jedná o pořádání školení, ústřední organizace organizující veřejná nabídková řízení může
zvážit vytvoření sítě národních institucí (jako univerzit a vládních školicích středisek). V každé této insti-
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tuci by mohl být školen tým školitelů certifikovaný ústřední organizací pro veřejné zakázky. Tento tým
by pak měl zpočátku dohlížet na školení a vydávání licencí dalším školitelům, kteří by realizovali větši-
nu školicích aktivit.

e) Postupy pro kontrolu a vyřizování stížností

Měly by existovat dobře definované a obecně srozumitelné postupy kontroly a auditu veškerých trans-
akcí u veřejných zakázek včetně opatření proti zpronevěře a proti korupci. Navíc by měly být k dispozi-
ci postupy pro odvolání se proti rozhodnutí o přiznání smlouvy nebo pro další stížnosti, které vzniknou
v souvislosti s veřejnou zakázkou. Takovéto stížnosti mohou být vyřizovány prostřednictvím zvláštních
arbitrážních komisí nebo prostřednictvím soudů.

D. „Contracting-out“

1. Co se skrývá pod pojmem contracting-out?

Výraz contracting-out je používán pro široký pojem zahrnující činnosti vlády, při nichž vláda naku-
puje veřejné služby, které dříve produkovali její zaměstnanci, od soukromého sektoru. Smyslem je zajiš-
tění větší hospodárnosti při zavedení konkurenčních vztahů do oblasti zabezpečování veřejných služeb.
Vláda v takovém případě službu objedná, koupí a zaplatí, aniž by se vůči veřejnosti zříkala odpovědnos-
ti za její poskytování. Během posledních 20 let se v mnoha zemích využívání takových mechanizmů vel-
mi rozšířilo, i když je tento postup velmi starý. Například tzv. tax farming byl rozšířen již ve staré Číně,
Řecku, Římě.7 V některých zemích existují konvence či zákony upravující koncese, z nichž některé jsou
stovky let staré.

Obecně jsou činnosti přenesené na soukromý sektor nadále financovány vládou. Oddělení financová-
ní od dodávek umožňuje vládě, aby přijala roli nakupujícího, a tak vybírala mezi mnoha dodavateli a kon-
trolovala náklady a dodržování kvality, aniž je odpovědna za řízení výrobních činností. Cílem systému
contracting-out je snížení nákladů a zlepšení výkonnosti prostřednictvím soutěže mezi alternativními doda-
vateli. Ve Velké Británii se užívá takzvané testování trhem; jeho pomocí vláda vyhodnocuje, zda daná čin-
nost může být levněji a efektivněji dodávána soukromým sektorem na základě smlouvy o zajišťování slu-
žeb nebo v jiných případech jejich privatizací.

Vlády často musejí hledat soukromé financování rozsáhlých infrastrukturních projektů, jako jsou pod-
zemní dráhy, dálnice a letiště. Soukromý sektor může mít v některých případech konkrétní know-how
nebo zkušenosti, které nejsou dostupné veřejnému sektoru (například řízení v oblasti vodního hospodář-
ství, odpadů nebo městské dopravy). Formy takového partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
se v jednotlivých obdobích i zemích liší. V Evropské unii je nejběžnější tzv. „koncesní smlouva“ (viz box
8.1). V tzv. „pracovních“ koncesích nebo systémech „postav-provozuj-převeď“ (build-operate-transfer =
BOT) soukromý sektor financuje úvodní investici, získá kapitál zpět provozováním projektu v daném obdo-
bí a pak ke konci platnosti koncese převede aktiva zpět na vládu. Systém BOT je považován za atraktiv-
ní pro přilákání soukromého a zahraničního kapitálu.8 Po mnoho let byl užíván v rozvinutých zemích (nej-
větší publicitě se v evropském kontextu těšil britsko-francouzský tunel pod Lamanšským průlivem).9

Některé smlouvy uzavřené v režimu „postav-provozuj-převeď“ poskytují dodavateli záruky proti ztrá-
tám z provozování projektu (například v případě mýtného, jsou-li dopravní toky menší než projektované,
může vláda garantovat obsluhu dluhových závazků vydaných dodavatelem). V jiných smlouvách v tom-
to systému je dodavatel formálně zodpovědný za úspěch nebo selhání projektu. V každém případě, pokud
dodavatel zkrachuje, ve většině případů bude muset vláda pokračovat v provozování projektu a zajistit
nezbytné finanční prostředky.
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2. Řízení procesu „contracting-out“

Výše popsaný proces contracting-out nemůže být realizován na základě standardních postupů pro uza-
vírání smluv. Je žádoucí jeho zvláštní vyhodnocení.10 Pro začátek je nutné jasně definovat potřeby a iden-
tifikovat podrobně činnosti, které mají být nasmlouvány. Je také důležité vyhodnotit pravděpodobné změ-
ny podmínek (např. změny předpokládané úrovně služeb a investičních požadavků), analyzovat otázky
koordinace mezi předmětnými činnostmi a dalšími relevantními činnostmi vlády a vyhodnotit, zda by do
projektu mohly být v zájmu zvýšení jeho účinnosti zapojeny svými činnostmi některé státní organizace.
Postup contracting-out musí být organizován na základě vztahu kupujícího a obstaravatele mezi státní
organizací a dodavatelem. Proto je důležitá kvalita řízení u dodavatele a povaha vztahu. Pokud se jedná
o typ smlouvy, měla by být zvažována řada variant (paušální smlouvy, smlouvy založené na stanovení
„ceny za jednotku“, sdílení zisku atd.) a cíle projektu (např. pouze úspora nákladů nebo rozvoj služeb).
Měly by být stanoveny náklady projektu (pokud to je možné) po analýze zkušeností s podobnými pro-
jekty nebo podle specifických studií; ve smlouvě by měly být jasně stanoveny výkonnostní standardy
a smlouva by měla zahrnovat ustanovení pro případ, že dodavatel neposkytne očekávané plnění, a mecha-
nizmy řešení rozporů.

Přenesení činnosti na nestátní subjekt a její financování z veřejného rozpočtu nezbavuje státní orga-
nizaci odpovědnosti za tuto službu. Agentura má povinnost monitorovat výkon dodavatele a zajišťovat
dodržování standardů a naplňování cílů a výstupů obsažených ve smlouvě. Ohodnocení a řízení rizik je
významným aspektem řízení smluv. To znamená, že si organizace musí podržet v odpovídajících oblas-
tech některé technické pravomoci.

234 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země

Box 8.1 KONCESIONÁŘSKÉ SMLOUVY – INTERPRETACE EVROPSKÉ KOMISE

Podle nedávných prohlášení Evropské komise se na koncese podle komunitárního práva pří-
mo nevztahují směrnice o veřejné soutěži, ale jsou přesto subjektem pravidel a principů Smlouvy,
včetně rovnosti nakládání, průhlednosti, proporcionality, vzájemného uznávání a ochrany práv jed-
notlivců. Obecně řečeno, z pohledu Komise by uzavírání smluv o koncesích mělo být uvedeno do
souladu se směrnicemi ES upravujícími veřejné zakázky: 93/37/EEC na koncese „na práce“,
92/50/CEE na koncese na služby a 93/38/CEE pro podniky vyvíjející činnost v odvětví zásobo-
vání vodou, energiemi, v dopravě a telekomunikacích. Pokud se smlouva v prvé řadě dotýká výstav-
by ve prospěch veřejné organizace, která smlouvu hradí, měla by podle stanoviska Komise být
posuzována jako koncese „na práce“. Koncesní smlouva, v níž se stavební práce vyskytují naho-
dile nebo která se vztahuje pouze na provozování existující stavby, je posuzována jako koncese na
služby.

Z definice Komise je zřejmé, že rizika vyplývající z provozování koncese se přenášejí na kon-
cesionáře s právem užívání; zvláštní rizika jsou rozdělena mezi veřejnou organizaci a koncesio-
náře případ od případu podle jejich schopnosti řídit daná rizika. Komise má v úmyslu zkoumat
další formy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, aby mohla určit, do jaké míry pra-
vidla, jež upravují veřejné kontrakty, mohou být odpovídajícím právním rámcem pro zajištění sou-
ladu se Smlouvou; přitom má být umožněn rozvoj těchto forem spolupráce.

Pro podrobnější informace viz Výklad Evropské komise ke koncesím podle komunitárního
práva z 12. dubna 2000.



Jinou významnou otázkou, kterou se vláda musí v těchto souvislostech zabývat, je, jak postupovat
vůči pracovníkům, kteří tyto činnosti vykonávali před jejich přesunutím. Je možné zvažovat řadu mož-
ností: a) převést tyto pracovníky na jiné práce v rámci veřejných služeb (potom se ale nerealizuje většina
potenciálních úspor nákladů, které měly být výsledkem využití této metody); b) do smlouvy se soukro-
mou společností zahrnout podmínku, že někteří nebo všichni zaměstnanci budou u této společnosti zaměst-
náni (to může být kombinováno se závazkem vlády pracovníky znovu zaměstnat v rámci pevně daného
období, například jednoho roku); c) propustit některé nebo všechny tyto pracovníky podle vládního sché-
matu propouštění pro nadbytečnost (to by opět představovalo dodatečné náklady, které je nutné brát v úva-
hu při propočítávání poměru užitků a nákladů příslušné aktivity).

3. Nezbytná opatrnost

Jak jsme již zmínili, metoda contracting-out může být efektivním nástrojem pro podporu účinnosti
a lepší poskytování některých veřejných služeb. Při přípravě a analýze ministerských rozpočtových poža-
davků se vždy doporučuje ptát se, zda by mohlo existovat nákladově efektivnější soukromé řešení, a být
připraven přesunout produkování služby do soukromého sektoru, pokud je odpověď kladná. Přesto tato
metoda nemůže nahradit zdravou restrukturalizaci veřejného sektoru nebo úplnou privatizaci, pokud dotyč-
ná služba nepatří do veřejného sektoru. Contracting-out není ani všelékem; pokud není tato činnost dob-
ře formulována a monitorována, přináší rizika fiskální a rizika nehospodárnosti. Proto je vždy nezbytné
přesně stanovit smluvní a obchodní podmínky, v nichž mohou být zahrnuta možná řešení formou con-
tracting-out nebo privatizace. Pokud jsou manažerské smlouvy zaměřeny na oživení skomírajících pod-
niků nebo zvýšení jejich výkonnosti, nové vedení podniku bude pravděpodobně požadovat zásadní inves-
tice. Paušální smlouvy nevytvářejí pobídky pro dodavatele ke zvýšení jejich výkonnosti.

K dosažení žádoucích efektů při uplatnění contracting-out je obecně nezbytné konkurenční prostře-
dí. Na základě analýzy několika studií o zkušenostech USA, které vykazují rozdílné výsledky, činí Dona-
hue (1991) následující závěry:

„Soukromá firma usilující o dosažení zisku je pro hospodárnou výrobu potenciálně mnohem kvalit-
nější institucí. Výrobní potenciál lze vytěžit pouze za určitých okolností. Není ani tolik důležitá relace
veřejné versus soukromé, ale konkurenční versus nekonkurenční [...] Polotržní systém – hnaný ziskem
bez smysluplných omezení nebo konkurenční disciplíny – může být horší než žádný.“

Zvláště v tranzitivních ekonomikách závisí vytěžení potenciálních přínosů z uplatnění metody con-
tracting-out na postupu reforem vytvářejících konkurenční prostředí. Veřejné podniky, na které jsou pře-
vedeny kontrakty, by měly být převedeny na obchodní společnosti. Mezi soukromými nebo veřejnými
dodavateli a vládou by neměly být příliš těsné vztahy. Fungovat musí také odpovídající tržně orientova-
ný právní rámec.

Metoda contracting-out je někdy považována spíše za způsob, jak obejít rozpočtová omezení, než jak
po zralé úvaze provést volbu na základě kritéria hospodárnosti. Teoreticky by finanční riziko mělo být pře-
neseno na dodavatele, ale smlouvy často obsahují explicitní nebo implicitní vládní záruky. Pokud je posky-
tování služby pro veřejnost důležité, nemá vláda v případě, kdy je výkon dodavatele neodpovídající nebo
je společnost insolventní, prakticky jinou alternativu než zasáhnout a poskytnout finanční podporu na čin-
nost, která již byla nasmlouvána. Někteří dodavatelé skutečně užívají proces contracting-out k tomu, aby
získali zakázku, aniž mají skutečně v úmyslu poté dodržovat na trhu existující obchodní disciplínu. Meto-
da contracting-out může také snížit transparentnost, neboť povinnost skládat účty vyměňuje za „obchod-
ní tajemství“, a tak uniká zákonné kontrole.

235Splatné závazky, řízení osobních výdajů a veřejných zakázek



Pokud je vláda povinna podpořit krachující projekt zahájený na základě smlouvy typu „postav-pro-
vozuj-převeď“, fiskální náklady mohou být mimořádně vysoké; to potvrzují např. mexické zkušenosti
popsané boxu 8.2. Z toho vyplývá nutnost pečlivé analýzy právních a ekonomických aspektů smluv v tom-
to režimu. Měla by být provedena obvyklá analýza nákladů a přínosů projektů realizovaných podle těch-
to schémat, je ale žádoucí také další odhad zahrnutých rizik a jiných možností při poskytování dané služ-
by. Smlouva v režimu „postav-provozuj-převeď“ by nikdy neměla být zdůvodněním pro spuštění
nevýnosného projektu. Pokud vláda nemůže najít skutečné řešení v soukromém sektoru, bývá to často
kvůli tomu, že projekt není životaschopný. Ve srovnání s běžnými transakcemi týkajícími se veřejných
zakázek, může provázanost a rozsah těchto smluv dokonce poskytnout více příležitostí pro korupci.
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Box 8.2 CONTRACTING-OUT: DVA PŘÍKLADY ŠPATNÉHO UŽITÍ

V 80. letech se místní orgány ve Velké Británii potýkaly s finančními problémy, a proto se
uchýlily k soukromému financování dopravních prostředků, aby se vyhnuly kontrole veřejných
výdajů. Tyto nekonvenční postupy financování zahrnující soukromé partnery se staly známými
jako „nástroje k obcházení“. Například mnoho místních orgánů se uchýlilo k prodeji a zpětnému
pronájmu existujících majetků a v některých extrémních případech získaly hotovost prodejem
a zpětným pronájmem takových položek, jako jsou stojany veřejného osvětlení nebo parkovací
hodiny.

Mexiko spustilo v roce 1987 ambiciózní program contracting-out pro výstavbu a provozová-
ní silnic. Zpočátku se smlouva zdála být úspěšná a bylo postaveno více než 5 100 kilometrů nových
silnic, které měly vybírat mýtné. Avšak zdroje byly špatně alokovány a byly užity dříve, než bylo
třeba; doba výstavby se prodloužila oproti smlouvě o 55 %; využití pro provoz bylo o 37 % niž-
ší než projektované a investice byly o 29 % vyšší než dohodnuté. Výnosnost silnic byla přirozeně
mnohem nižší než předpokládaná. Mexická hospodářská krize v roce 1995 zhoršila finanční situ-
aci soukromých společností provozujících silnice s výběrem mýtného, což přimělo vládu zavést
plán nouzové podpory v rozsahu 2,2 mld. USD. V důsledku toho účast veřejného sektoru stoupla
na 40 % akcií držitelů koncesí a termíny platnosti koncesí byly prodlouženy, aby soukromí inves-
toři měli větší příležitost získat zpět své investice.

Zdroje: Heald (1997) a Barrera (1997).



1. Seznam těchto závazků je převzat od Premchanda (1995).

2. Tato část je převzata z publikace OECD (1997), Trendy v platových systémech členských zemí OECD.

3. Decentralizace v tomto kontextu znamená, že veškeré odměňování nebo jeho část se stanovuje na pracovišti
(ministerstvo, agentura, útvar atd.).

4. Z velké části převzato od SIGMA (1997a).

5. Tato část prezentuje pouze náčrt klíčových otázek veřejných zakázek. Pro podrobnější analýzu řízení procesu
veřejných zakázek doporučujeme studie autorů Westring a Jadoun (1996). Několik prací SIGMA týkajících se
oblasti veřejných zakázek lze najít na webové stránce pod adresou http:/www.oecd.org/puma/sigmaweb.

6. Převzato do značné míry od Jadouna (1998). V roce 1999 SIGMA a Mezinárodní školicí středisko Mezinárodní
organizace práce společně vydaly sérii osmi modulů nazvanou Školení školitelů pro zadávání veřejných zakázek.
Pro více informací viz http:/www.itcilo.it.

7. Viz Premchand (1983), kde je citován John Brewer „Hybné síly moci: válka, peníze a anglický stát“ (původně
publikoval Knopf, 1989).

8. V rozvinutých zemích s otevřenými finančními trhy je tato zmiňovaná výhoda smluv BOT sporná. Viz Heald
(1999).

9. Například ve Francii se užívají „koncese na veřejné služby“ už asi 40 let ve vodárenství. Viz Heald (1995).

10. Viz například Velké Británie, Ministerstvo financí, ústřední útvar pro veřejné zakázky (1997a) „Guidance Note 61“.
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POZNÁMKY





A. Funkce státní pokladny

Vláda musí zajistit efektivní realizaci rozpočtů a dobré řízení finančních zdrojů. Výdajovým agentu-
rám musejí být zdroje nezbytné k realizaci rozpočtu poskytnuty včas a náklady vládních výpůjček muse-
jí být minimalizovány. Nezbytné je také zdravé řízení finančních aktiv a pasiv.

Řízení finančních zdrojů v rámci vlády zahrnuje různé aktivity: formulaci fiskální politiky, přípravu
rozpočtu, realizaci rozpočtu, řízení finančních operací, účetní pravidla a kontrolu, archivování záznamů
a komparativních dat, audit a ocenění finančního výkonu a výsledků vládních politik a programů. Funk-
cí státní pokladny v tomto širokém rámci finančního řízení je zabezpečit dosažení souboru oněch speci-
fických cílů, které byly uvedeny výše. To zahrnuje některé nebo všechny následující činnosti1:

• řízení pokladních operací,

• řízení vládních bankovních účtů,

• účetnictví a výkaznictví,

• finanční plánování a predikce hotovostních toků,

• řízení vládního dluhu a záruk,

• správu zahraničních grantů a doplňkových fondů mezinárodní pomoci,

• řízení finančních aktiv.

Organizační uspořádání a rozdělení pravomocí pro výkon těchto aktivit se mezi jednotlivými země-
mi velmi liší. V některých zemích se útvar státní pokladny zaměřuje pouze na funkce řízení pokladních
operací a dluhu (které jsou popsány v této kapitole). V několika málo zemích je řízení dluhu vykonáváno
nezávislými agenturami. V jiných zemích vykonává státní pokladna kontrolu realizace rozpočtu a/nebo
vládního účetnictví. Velice často je útvar státní pokladny podřízenou agenturou ministerstva financí, ale
v několika zemích je na ministerstvu financí nezávislý. V takovýchto případech je nezbytná úzká koordi-
nace mezi ministerstvem financí a státní pokladnou, protože realizace rozpočtu musí být založena na pri-
oritách stanovených v rozpočtu. V tranzitivních zemích by státní pokladna měla být součástí ministerstva
financí nebo by k němu měla být připojena, protože koordinace mezi vládními agenturami je často slabá.
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KAPITOLA 9

FUNKCE STÁTNÍ POKLADNY A ŘÍZENÍ POKLADNÍCH OPERACÍ



Schéma 9.1 znázorňuje hlavní funkce vykonávané státní pokladnou (oblasti ohraničené přerušovanou
čarou jsou často vykonávány v oddělených systémech). Schéma 9.2 znázorňuje možné organizační uspo-
řádání státní pokladny s oddělenými oblastmi zabývajícími se hlavními funkcemi řízení pokladních ope-
rací a dluhu, účetnictvím a výkaznictvím a realizací rozpočtu a finančním plánováním.
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Schéma 9.1 HLAVNÍ FUNKCE STÁTNÍ POKLADNY
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B. Řízení pokladních operací

1. Cíle

Řízení pokladních operací má následující úkoly: řízení výdajů v agregované podobě, efektivní reali-
zaci rozpočtu, minimalizaci nákladů vládního vypůjčování si a maximalizaci využití nákladů příležitosti.
Řízení pokladních operací je klíčovým prvkem v makroekonomickém a rozpočtovém řízení. Pro účely
řízení rozpočtu však musí být doplněno adekvátním systémem řízení závazků a není náhradou za zdravou
rozpočtovou přípravu.

Pro efektivní realizaci rozpočtu je nezbytné zajistit, aby závazky byly hrazeny v řádných termínech
a aby příjmy byly vybírány včas; aby se minimalizovaly transakční náklady; aby se prostředky vypůjčo-
valy za nejnižší možné úrokové sazby nebo aby se dodatečné příjmy generovaly investováním do zisko-
vých cenných papírů. Je také nezbytné hradit platby včas, a to na základě přesného sledování termínů jejich
splatnosti.

V minulosti vlády otázkám spojeným s efektivním řízením pokladních operací často nevěnovaly dosta-
tečnou pozornost. Procesy realizace rozpočtu a řízení pokladních toků se zaměřovaly na otázky kontroly
správnosti a souladu s právním řádem, zatímco denní potřeby finančních prostředků byly řízeny centrál-
ní bankou. Výdajové jednotky se nezabývaly náklady na výpůjčky, protože jejich úrokové platby byly již
zapracovány do rozpočtu připraveného ministerstvem financí. Podle Garamfalviho (1996):

„Centrální plánování po sobě zanechalo institucionální a organizační dědictví charakterizované nezdra-
vými hranicemi mezi rozpočtovým a bankovním sektorem. Nikoho nezajímalo, že ladem ležící prostřed-
ky jsou drahé v důsledku ušlých úrokových příjmů a že vypůjčování si (nezbytně vyvolané nedostatkem
zdrojů na agregované úrovni) zvyšuje v důsledku úrokových plateb budoucí výdaje. Patřičná důležitost
nebyla přiznána ani řízení pokladních operací a dluhu při uspokojování požadavků vládního sektoru na
výpůjčky a (následně) při řízení fiskální a měnové politiky.“

Efektivní řízení hotovosti nabývá stále většího významu. Důvodů je několik: jednak se sleduje hospo-
daření vlády (náklady na vládní výpůjčky a rozsah úvěrů, které vládě poskytuje bankovní sektor, se hod-
notí jako klíčové makroekonomické ukazatele a mimo jiné se stávají kritériem pro eventuální poskytování
finanční podpory z fondů MMF) a jednak stále více dochází k oddělování aktivit centrální banky a vládní-
ho rozpočtu, resp. pokladních operací. Na zlepšeném řízení pokladních operací se projevil také zájem o zlep-
šení fiskální pozice; některé země také připravily reformy s cílem donutit výdajové agentury k větší odpo-
vědnosti za pokladní operace a posílily nástroje vedoucí k zajištění celkové fiskální disciplíny.

2. Centralizace zůstatků bankovních účtů vlády a jednotný účet státní pokladny

a) Centralizace zůstatků bankovních účtů vlády

Provozní zůstatky bankovních účtů by měly být udržovány na minimu jednak proto, aby byly mini-
malizovány náklady na vypůjčování si, a jednak proto, aby byl maximalizován stav depozit nesoucích
úrok. V zemích, v nichž jsou prostředky uvolňovány prostřednictvím zálohového systému, někdy výda-
jové agentury akumulují volné zůstatky na svých bankovních účtech. Tyto volné prostředky zvyšují nákla-
dy vládních výpůjček, které si vláda musí vzít, aby zajistila financování plateb některých agentur, i když
jiné agentury mají prostředků přebytek. Také tam, kde jsou účty výdajových agentur vedeny v komerč-
ních bankách, mohou volné zůstatky pomoci uvolnit tlak na úvěry tím, že bankovní sektor získává doda-
tečné zdroje pro úvěry.
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Zůstatky na bankovních účtech jsou efektivně centralizovány prostřednictvím jednotného účtu státní
pokladny (treasury single account – TSA).2 To je účet nebo soubor vzájemně propojených účtů, jejichž
prostřednictvím vláda realizuje všechny platby. V praxi existuje v rámci širokého konceptu jednotného
účtu státní pokladny několik metod centralizace transakcí a peněžních toků. Ty můžeme velmi rámcově
seskupit do následujících kategorií:

• Jednotný účet státní pokladny a centralizovaná účetní kontrola. Žádosti o platby a dokumenty je
opravňující (např. faktury) jsou zasílány státní pokladně, která je kontroluje a plánuje jejich úhrady.
Státní pokladna řídí tok neuhrazených faktur.

• „Pasivní“ jednotný účet státní pokladny vytvářený pouze jedním centrálním účtem. Platby jsou pro-
váděny přímo výdajovými agenturami, ale prostřednictvím jednotného účtu státní pokladny. Státní
pokladna prostřednictvím plánu realizace rozpočtu stanoví pokladní limity pro celkový objem trans-
akcí, ale již nekontroluje individuální transakce.

• „Pasivní“ jednotný účet státní pokladny zahrnující několik podúčtů. V takových případech je jed-
notný účet státní pokladny organizován následujícím způsobem: (1) výdajová ministerstva vedou
účty v centrální bance a tyto účty jsou podřízené k účtu státní pokladny; (2) výdajové agentury vedou
účty buď v centrální bance, nebo v komerčních bankách, které musejí být odsouhlaseny státní poklad-
nou; (3) účty výdajových agentur jsou účty s nulovými zůstatky s tím, že prostředky jsou převádě-
ny na tyto účty tak, jak jsou schválené platby provedeny, nebo banka přijímá platební příkazy zasla-
né výdajovou agenturou až do určitého limitu definovaného státní pokladnou; (4) účty výdajových
agentur se automaticky vyrovnávají na konci každého dne (tam, kde bankovní infrastruktura umož-
ňuje denní clearing); (5) centrální banka konsoliduje pozici vlády na konci každého dne včetně zůstat-
ků na všech účtech vlády. Tento systém umožňuje – ale nevyžaduje – diverzifikované bankovní uspo-
řádání. Platby mohou být prováděny prostřednictvím bank vybraných konkurenčním způsobem.

První příklad ve schématu 9.3 znázorňuje model, ve kterém jsou platební transakce centralizovány
v rámci jednotného účtu státní pokladny, který hraje buď aktivní, nebo pasivní úlohu tak, jak to bylo popsá-
no výše. Druhý příklad se odvolává na „pasivní“ jednotný účet státní pokladny zahrnující několik podúčtů.

Tam, kde centrální banka nemá adekvátní síť regionálních poboček nebo nemá kapacitu na to, aby
zpracovávala tak velký objem transakcí spojených s vládními platbami a příjmy, jsou drobné bankovní
operace delegovány na dalšího zástupce, zpravidla některou z pověřených komerčních bank. Tento zástup-
ce provádí operace jménem státní pokladny a denně převádí všechny vládní příjmy na jednotný účet stát-
ní pokladny v centrální bance; za to mu centrální banka poskytuje úhrady za provedení všech plateb, kte-
ré se vztahují k vládním operacím. Takovéto uspořádání může být sjednáno jak tam, kde jsou platby
prováděny přes státní pokladnu, tak tam, kde jsou vládní agentury přímo zodpovědné za ověření plateb
(viz box „Bankovní systém“ ve schématu 9.3).

V některých zemích je při spojování centralizace pokladních operací s decentralizací platebního pro-
cesu velkou překážkou špatná bankovní a technologická infrastruktura. Možnou překážkou realizace roz-
počtu se tak může stát zpracování platebních transakcí oddělených výdajových agentur na centrální úrov-
ni. Geograficky vzdálené výdajové jednotky mohou mít oddělené bankovní účty spravované formou
zálohových plateb (to znamená, že nová záloha je poskytnuta poté, co je předložen doklad k účtu stvrzu-
jící použití předchozí zálohy). Tento scénář je zobrazen ve třetím příkladě ve schématu 9.3.

Ať je institucionální uspořádání jakékoli, centralizovaná peněžní bilance by měla zahrnovat všechny vlád-
ní účty užívané pro platební transakce, včetně účtů spravovaných mimorozpočtovými fondy. Pokladnímu
systému s institutem „hlavní účetní knihy“ (popsáno v kapitole 13), ve které jsou zaúčtovány všechny trans-
akce, se může přiřadit jak centralizovaný, tak decentralizovaný systém účetnictví a zpracování plateb.

242 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



b) Návrh systému řízení pokladních operací

Z hlediska řízení pokladních operací přinášejí tyto modely centralizace zůstatků bankovních účtů iden-
tické výsledky. Na první pohled se může zdát, že varianta, která umísťuje zpracování platebních transak-
cí a účetní kontrolu pod plnou odpovědnost odboru státní pokladny, je z hlediska řízení pokladních ope-
rací a řízení výdajů mnohem efektivnější. Centralizace účetní kontroly a centrální řízení toků však mohou
vést k neefektivnosti, a dokonce i korupci v zemích se špatným řízením, zvláště tam, kde má státní poklad-
na v pravomoci výběr dodavatelů, kterým bude platit. Např. podle Premchanda (1995):

„Příznivci znovuzavedení systému státní pokladny navrhují, aby státní pokladny nezpracovávaly jen
platby, ale byly zodpovědné i za zpracování účetních operací. Takový krok by ale mohl rozšířit mezeru
mezi zodpovědností za platbu a pravomocí zaplatit. A co více, zkušenosti ukazují, že státní pokladny nejsou
odolnější vůči politickým tlakům než komerční banky. Obcházení zákona a politikaření nemohou být vylé-
čeny znovuzavedením systému státní pokladny. Dohled nad disciplínou, jenž je nezbytnou součástí efek-
tivního vládního finančního řízení, je lépe zajistit prostřednictvím pevnější kontroly, pravidelného dohle-
du, posílením odpovědností, větší osobní účastí a nejvíce pak větší transparentností.“

„Pasivní“ jednotný účet státní pokladny má výhodu v tom, že dává výdajové agentuře odpovědnost za
vnitřní řízení a přitom udržuje centrální kontrolu nad pokladními operacemi. V tranzitivních zemích, kte-
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Schéma 9.3 TŘI SYSTÉMY STÁTNÍ POKLADNY

Příklad 1: Platby prostřednictvím centralizované státní pokladny
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ré čelí potížím s kontrolou zůstatků účtů mocných výdajových ministerstev a mimorozpočtových fondů,
zajistí pasivní jednotný účet státní pokladny tvořený účty centralizovanými v centrální bance pravděpo-
dobně lepší celkovou kontrolu jejich zůstatků než jednotný účet státní pokladny tvořený několika účty v růz-
ných bankách.

Reforma systému řízení pokladních operací musí brát v úvahu možný vliv na řízení rozpočtu výdajo-
vých agentur a musí být také nákladově efektivní. Zavedení systému, který centralizuje řízení operací
s účty vlády, nezakládá velké problémy pro centrální odbory výdajových ministerstev. Avšak organizace
platebního systému musí kvůli regionálním odborům těchto ministerstev brát v úvahu systém veřejné admi-
nistrativy a bankovní infrastruktury, který je v dané zemi vybudován.

V mnoha zemích by modernizace řízení pokladních operací mohla spočívat:

• v denní centralizaci transakcí provedených na centrální úrovni přes jednotý účet státní pokladny a

• v proceduře založené na přidělování záloh pro vzdálené agentury.

Jelikož většina zemí používá větší část své hotovosti buď pro transakce na centrální úrovni (např. dlu-
hové platby a výdaje řízené centrálními odbory výdajových ministerstev), nebo pro platby, které jsou splat-
né ve fixních datech (např. mzdové platby), umožnilo by takové uspořádání centralizaci většiny hotovosti.

Moderní technologie umožňuje, kromě případů vzdálených regionů, vytvoření elektronického propo-
jení mezi výdajovými agenturami, centrální bankou (nebo komerčními bankami) a státní pokladnou.
V zemích s nedostatečně rozvinutou bankovní infrastrukturou však může být existence velkého počtu ban-
kovních účtů překážkou pro zavedení příslušného denního zúčtování a pro proces konsolidace.

Než začneme uvažovat o reformě systému řízení pokladních operací, měli bychom vyhodnotit důsledky
plánované reformy pro bankovní soustavu. V řadě zemí systém řízení pokladních operací implicitně sleduje
podporu upadajících bank. V takových případech by se měli politikové vážně zamyslet nad restrukturalizací
bankovního sektoru. Na druhé straně také dochází k tomu, že komerční banky pověřené vedením vládních
účtů mají problémy s řízením toků hotovostí, protože státní pokladna není schopna dostát svým závazkům.

Centralizace hotovostních toků umožňuje včasné sledování plateb, ale nesnímá z výdajových agentur
odpovědnost za dodržování závazků. Tomu je tak proto, že efektivní dohled nad realizací rozpočtu vyža-
duje, aby závazky byly sledovány a výdaje odsouhlaseny.

c) Účetnictví a výkaznictví

V mnoha zemích je státní pokladna – ve spolupráci s profesionálními mezinárodními orgány – odpo-
vědná za rozvoj a udržování účetního standardu a za vývoj vládní účetní legislativy a regulace. Státní
pokladna je také zodpovědná za předkládání zpráv o plnění rozpočtu a vládních financí, za přípravu jiných
statutárních zpráv (např. pololetní a výroční zprávy, zprávy pro Evropskou komisi o využití fondů EU)
a za přípravu vládní finanční statistiky v souladu s pravidly MMF a ES.

3. Otázky efektivity

a) Výběr daní

Je nezbytné minimalizovat interval mezi dobou, kdy vláda získá peněžní prostředky, a dobou, kdy jsou
dostupné pro financování výdajových programů. Příjmy by měly být zpracovány urychleně, aby byly při-
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praveny k využití. Komerční banky jsou často kvůli vybudované infrastruktuře bankovního sektoru schop-
ny vybírat příjmy mnohem efektivněji než daňové úřady, které by se místo toho měly zaměřit na sledo-
vání daňových poplatníků, vydávání daňových rozhodnutí, monitorování plateb a vykazování výsledků.
Pokud jsou příjmy shromažďovány komerčními bankami, musí tomu tak být na základě takového uspo-
řádání, které podporuje konkurenci a zajišťuje promptní převod vybraných příjmů na vládní účty. Systém
úhrad poskytovaných bankám by neměl spočívat v tom, že banky jsou oprávněny po dobu několika dnů
s vybranými příjmy disponovat. Měla by být zavedena přísná pravidla, která zajistí okamžité převody.
Úhrady za služby, které banky poskytují, prostřednictvím poplatků jsou navíc mnohem transparentnější
a podporují konkurenční prostředí. Nezbytným prvkem pro vyhnutí se zpoždění ve výběru příjmů je také
zavedení vhodného systému pokut pro daňové poplatníky.

b) Platební techniky

Platební metody ovlivňují transakční náklady úhrad výdajů. V závislosti na bankovní infrastruktuře
a na povaze výdajů je možné uvažovat o několika platebních metodách (šek, hotovost, elektronický pře-
vod, platební karta aj.)3. Moderní platební metody – např. platby prostřednictvím elektronického transfe-
ru místo šeku nebo hotovosti – umožňují vládě, aby mnohem přesněji plánovala pokladní toky, urychlila
platby a zjednodušila administrativu a účetní proces. Zda však bude preferován jeden způsob platby před
jiným, záleží na mnoha faktorech, jako např. na stupni ekonomického rozvoje země, rozsahu a zralosti
bankovní sítě a na stupni komputerizace. Pro platby v rámci vládního sektoru (tj. když ministerstvo nebo
vládní agentura poskytuje služby jiné agentuře) používá mnoho zemí „neproplatitelné“ šeky, zatímco jiné
země provádějí vyrovnání účetně. Používání neproplatitelných šeků má výhodu v tom, že umožňuje
vyhnout se zpoždění v účetním vyrovnání. V některých zemích závislých na zahraniční pomoci jsou „nepro-
platitelné“ šeky využívány k platbě daní spojených s dovozem financovaným ze zahraniční pomoci, aby
se zabránilo daňovým únikům vzniklým v důsledku bezcelních dovozů.

c) Vytváření podnětů

Pokud se má stát hlavním motivem reformního úsilí vlády zvýšení odpovědnosti za hospodaření s peně-
zi daňových poplatníků (ve Velké Britanii se používal slogan „value for money“), pak by významným
začátkem mohlo být uspořádání vztahů mezi vládou a bankovním systémem na principech připomínají-
cích podnikatelské prostředí. Zvážen by měl být systém, kdy vláda bude dostávat úroky ze všech svých
depozit a zároveň bude platit za všechny jí poskytnuté bankovní služby (De Zoysa, 1990). Box 9.1 uvádí
příklad takovéto reformy.

Země, v nichž jsou vládní agentury odpovědné za provádění plateb, by měly zvážit zavedení systému
podnětů pro řízení pokladních operací na úrovni výdajových agentur. Obecně prvním opatřením, o kte-
rém se bude uvažovat, by však ve většině tranzitivních zemí měla být centralizace zůstatků na bankov-
ních účtech vlády, protože pravděpodobně přinese nejvýznamnější hmatatelné výsledky.

4. Řízení vládních bankovních účtů

Státní pokladna by měla být zodpovědná za dohled nad všemi bankovními účty centrální vlády včet-
ně mimorozpočtových fondů bez ohledu na to, jaká je organizace výběru daní nebo provádění plateb.
Pokud jsou do výběru daní a provádění plateb včleněny i komerční banky, musí státní pokladna bankov-
ní podmínky projednat a potvrdit je smluvně. To umožní, aby si vláda vyjednala lepší podmínky, a zajis-
tí, aby byly dostatečně zohledněny požadavky na hotovost a řízení rozpočtu. Kromě využití bankovních
účtů pro řízení rozpočtu může mít státní pokladna také depozitní účty v komerčních bankách, které mohou
být vybírány na bázi veřejné soutěže tak, aby se zajistily co nejvýhodnější podmínky. Účty doplňkových
fondů, např. z prodeje zbožové pomoci, by měly být svěřeny do pravomoci státní pokladny.
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C. Finanční plánování a predikce

Finanční plánování a predikce toku pokladních operací jsou nezbytné k tomu, aby se zajistila kom-
patibilita peněžních výdajů s peněžními příjmy a připravil plán výpůjček. Jak bylo naznačeno v kapito-
le 7, pokladní tok musí být naplánován a tento plán musí být oznámen výdajovým agenturám, aby moh-
ly efektivně realizovat rozpočet. Snížení nejistoty kolem programu řízení dluhu vypůjčovatele je nadto
odměněno nižšími výpůjčními sazbami. Proto je také důležité připravit a oznámit výpůjční plán předem
(Ferré Carradeco a Dattels, 1997). Finanční plánování zahrnuje přípravu ročního plánu hotovosti a plánu
realizace rozpočtu, měsíční hotovostní plány a predikce.

1. Plán realizace rozpočtu a plán pokladních operací

a) Finanční plánování v rámci roku

V některých zemích připraví odbor státního rozpočtu plán realizace rozpočtu, který je predikcí výda-
jů, a odbor státní pokladny následně připraví plán pokladních operací. Plán operací plnění rozpočtu je
někdy vyžadován k ověření závazku nebo žádostí o provedení úhrady, zatímco pokladní operace jsou říze-
ny prostřednictvím plánu pokladny.4 V některých zemích existuje jenom jeden finanční plán, který je při-
pravován státní pokladnou. 

Ať už je použita jakákoli metoda, měl by být plán realizace rozpočtu i plán pokladních operací při-
praven na celý rozpočtový rok, pravidelně aktualizován a rolován dopředu. Plán realizace rozpočtu zahr-
nuje predikci výdajů podle čtvrtletí (nebo pololetí) a měl by být rolován každé čtvrtletí (nebo pololetí).

Plán pokladních operací zobrazuje měsíční predikci finančních toků před tím, než se přistoupí k novým
výpůjčkám; predikce by měla zahrnovat i splatné splátky půjček nebo poukázek dlužných vládou, splát-
ky nedoplatků a čerpání již uzavřených půjček. Plán pokladních operací musí být konzistentní s plánem
realizace rozpočtu a měl by být měsíčně aktualizován. Výpůjční plány vycházejí z měsíčních predikcí
peněžních příjmů a výdajů.
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Box 9.1 STIMULY K DOBRÉMU ŘÍZENÍ POKLADNÍCH OPERACÍ VE ŠVÉDSKU

Efektivní finanční řízení je ve švédském rozpočtovém systému klíčovým rysem. Prostředky
přidělené ročním rozpočtem jsou ukládány na úročený účet každé agentury, a to zpravidla formou
poukázání jedné dvanáctiny roční částky každý měsíc. Pokud agentura utrácí svůj příděl pomale-
ji, pak je jí připisován úrok ze zůstatku na účtu; a obdobně, pokud agentura utrácí svůj příděl rych-
leji, musí uhradit úrok, který odpovídá nákladům vládních výpůjček. Schopnosti přesně časovat
jednotlivé transakce se v jednotlivých agenturách samozřejmě různí, ale tento systém obecně zvý-
šil povědomí agentur o pokladních operacích.

Dalším opatřením ke zlepšení řízení pokladních operací je umožnit agenturám, aby své nedo-
čerpané příděly převedly na budoucí období. To má zabránit „vzedmutí“ úhrad na konci roku a záro-
veň zvýšit disciplínu mezi manažery, protože pokud agentury výdaje přečerpají, přenáší se toto
přečerpání na jejich účet do dalšího roku. Naopak pokud dosáhnou úspor zvýšením efektivnosti,
tyto úspory se převádějí. Tím je podporováno zvyšování efektivity jejich operací.

Zdroj: OECD (1998a)



Ačkoli plán plnění rozpočtu, dokonce i v rozpočtu založeném na pokladním systému, není založen na
čistě hotovostní bázi, měsíční plány pokladních operací by čistě na hotovostní bázi založeny být měly.
Tyto plány by měly být aktualizovány každý měsíc. Tato aktualizace by měla být (kromě jiného) prová-
děna na technickém základě a brát v úvahu vývoj měnového kurzu a úrokových sazeb, změny v plateb-
ním kalendáři objemově velkých investičních projektů a jiné nesplacené závazky.

Příprava měsíčních plánů hotovostních výdajových toků vyžaduje podrobné sledování jak plateb, tak
závazků. Plány jsou využívány k definování měsíčních hotovostních transferů v rámci systému přidělo-
vání záloh nebo systému hotovostních limitů pro platby v rámci jednotného účtu státní pokladny. S výjim-
kou určitých případů by tyto limity měly být v souladu s plánem realizace rozpočtu.

Příprava plánu hotovosti a jeho aktualizace vyžadují úzkou spolupráci mezi útvarem státní pokladny
a státního rozpočtu a útvarem daňové správy. Příprava měsíčního plánu hotovostních výdajů je spíše úko-
lem státní pokladny než úkolem rozpočtovým. Přesto by však státní pokladna měla spolupracovat s útva-
rem rozpočtu v případě, že je nezbytné provést jakoukoli úpravu plánu realizace rozpočtu.

b) Plnění rozpočtu

Při přípravě plnění rozpočtu a plánů pokladních operací a při jejich realizaci by měly být pro zajiště-
ní účelné a efektivní realizace rozpočtu přijaty následující principy:

• jednotlivé agentury by měly předem vědět, jaké prostředky budou mít k dispozici, aby mohly při-
pravit realizační programy;

• prostředky musejí být uvolňovány v řádných termínech bez zpoždění. V případě hotovostních pro-
blémů by se spíše měla volit revize plánů uvolňování hotovostí a oznámení revidovaných plánů výda-
jovými ministerstvy než provádění netransparentní revize s tím, že prostředky budou uvolňovány se
zpožděním;

• zvláštní pozornost je třeba věnovat agenturám sídlícím v geograficky vzdálených oblastech. To vyža-
duje adekvátní plánování uvolňování prostředků a dobrou koordinaci mezi centrálními odbory a regi-
onálními úřady ministerstva financí anebo dotyčnými výdajovými ministerstvy.

Plány plnění rozpočtu a hotovostní plány musejí být připraveny realisticky a odpovědně. Při jejich pří-
pravě je třeba zohlednit následující skutečnosti:

• do těchto plánů je třeba zahrnout finanční potřeby na existující závazky;

• regulování hotovostních toků bez regulace závazků může vést k tomu, že se vytvářejí nedoplatky.
V mnoha zemích, pokud jsou zavedeny měsíční hotovostní limity, není zcela jasné, zda výdajové
jednotky mohou uzavírat závazky až do stropu daného rozpočtovým přídělem, nebo až do výše měsíč-
ního hotovostního limitu;

• plán plnění rozpočtu a plán hotovosti by měly brát v úvahu časový rozvrh plateb a splatné závazky
plynoucí ze závazků trvajících déle než jeden fiskální rok. Mnoho zemí pouze rozdělí rozpočet na
čtyři čtvrtletní části nebo uvolňuje jednu dvanáctinu rozpočtovaného objemu každý měsíc. To není
uspokojivé řešení. Např. měsíční rozdělení výdajů na investiční projekty by mělo být vysoce varia-
bilní v závislosti na odlišných faktorech, jako např. na časovém plánu kontraktovaných plateb nebo
na fyzické dodávce prací;
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• přizpůsobení závazků vyžaduje čas. Zavedení měsíčních limitů je obecně spíše regulací hotovost-
ních plateb v čase než regulací závazků, protože jeden měsíc může být dokonce i pro nemzdové plat-
by (za zboží a služby) pro přizpůsobení závazků příliš krátký. Aby se zabránilo vzniku nedoplatků,
měly by být měsíční hotovostní limity konzistentní se čtvrtletními hotovostními limity a se schvá-
lenými ukazateli rozpočtu. Dobou nezbytnou k regulaci nepravidelných závazků jsou alespoň 3 měsí-
ce, zatímco otázky spojené s trvalými závazky by měly být řešeny už při přípravě rozpočtu.

Příprava plánu plnění rozpočtu by měla být odvozena od rozpočtu, a nikoli od požadavku řízení hoto-
vosti. Při mimořádné situaci je nezbytné využít striktních hotovostních limitů a ty každodenně přehodno-
covat. Je však třeba brát v úvahu, že samotná regulace hotovosti na měsíční bázi neřeší problém přečer-
pávání dostatečně. Kromě mimořádných situací by predikce měsíčních výdajů měla být odvozena od
čtvrtletních predikcí. Proto bude hotovostní plán aktualizován a rolován ve dvou fázích: (1) každé čtvrt-
letí na celý fiskální rok, (2) každý měsíc na aktuální čtvrtletí v souladu se čtvrtletními hotovostními limi-
ty výdajů. Tento proces může zajistit konzistenci mezi hotovostním plánem a čtvrtletním plánem realiza-
ce rozpočtu, pokud jsou oba tyto plány připraveny.

c) Predikce příjmů

Dále by se měly připravovat predikce měsíčního rozložení příjmů. Taková predikce by měla být aktu-
alizována pravidelně, nejlépe každý měsíc, protože vliv na výběr příjmů mohou mít změny makroekono-
mického prostředí a systému daňové správy.

K přípravě měsíčních predikcí příjmů jsou nezbytné ekonomické analýzy, stejně jako praktické zkuše-
nosti; to umožní zohlednit změny v systému daňové správy. Tento úkol by měl být vykonáván daňovým
a celním útvarem v úzké spolupráci se státní pokladnou a útvary odpovědnými za makroekonomické ana-
lýzy. V některých zemích jdou měsíční predikce připravené daňovými útvary v administrativních detailech
do větší hloubky než ekonomická analýza. Ukazují rozdělení rozpočtovaných příjmů v celém fiskálním
roce, ale neberou v úvahu fiskální a ekonomický vývoj, ke kterému dochází poté, co je rozpočet schválen
parlamentem. Vláda by proto měla zvážit posílení kapacity pro predikce v odborech daňové správy.

Nezbytným předpokladem pro efektivní predikce je dobrý monitorovací systém. Výběr příjmů by měl
být sledován podle jednotlivých hlavních daňových kategorií a přizpůsoben změnám v předpokladech, na
kterých jsou predikce postaveny. Predikce v rámci roku by měly být založeny na předpokládaných příj-
mech a aktuálních informacích o výběru daní, výsledcích ekonomických studií ad. Je také užitečné pou-
žívat krátkodobé predikční nástroje, jako např. krátkodobé makroekonomické modely a modely predikce
daní.

Predikce příjmů musí zahrnovat také predikci nedaňových příjmů připravenou státní pokladnou v úzké
spolupráci s agenturami odpovědnými za řízení a výběr těchto příjmů.

2. Predikce v rámci měsíce

Rozložení hotovostních toků v rámci měsíce se musí odhadovat proto, aby se určilo časování aukcí
státních pokladničních poukázek a státních dluhopisů a den, kdy bude proveden převod prostředků agen-
turám v systému přidělování záloh.

Predikce plateb dluhové služby a mzdových plateb v rámci měsíce není velkým problémem. Pro dal-
ší výdaje je třeba mít k dispozici vhodné záznamy o závazcích a výdajích ve stadiu ověřování včetně data
jejich splatnosti. V praxi mohou toto provádět pouze výdajové agentury. V centralizovaném platebním
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systému, v němž chybí vhodné zaznamenávání závazků a schválených výdajů, by se státní pokladna měla
zaměřit na provádění predikcí velkých plateb (např. některé investiční projekty) založených na informa-
cích od výdajových agentur a připravovat pouze hrubé odhady plateb ostatních.

Přípravu predikcí příjmů v rámci měsíce může lépe vykonávat odbor daňové správy než státní poklad-
na, protože distribuci příjmů v rámci měsíce silně ovlivňují právě faktory vztahující se k daňové správě
a chování daňového poplatníka.

Predikce v rámci měsíce by měly být revidovány a aktualizovány každý týden. S tímto účelem řada
zemí zřídila komisi pro záležitosti státní pokladny, která se schází každý týden. Takové uspořádání může
zlepšit řízení pokladních operací za předpokladu, že nesklouzne do každodenního řízení rozpočtu nebo
stanovování priorit postaveného na politických rozhodnutích.

D. Řízení vládního dluhu

1. Všeobecné otázky

a) Právní a rozpočtová úprava

Aby se zabránilo nekontrolovatelnému zadlužování, měla by legislativa (zákonem o rozpočtových pra-
vidlech nebo odděleným zákonem o řízení veřejného dluhu) zajistit, aby oprávnění vypůjčovat si měl pou-
ze jednotný vládní orgán. Měl by to být orgán odpovědný za fiskální řízení (tj. ministerstvo financí).

Legislativní úpravou může být také stanoven limitem pro jednotlivé roky objem ročního vypůjčování
si, který musí být v souladu s ročním rozpočtem.5 Rozpočet by měl také nastínit roční výpůjční plán.

Legislativní rámec by měla mít také směrnice týkající se používání jednotlivých typů instrumentů
a prodejních technik, které vláda může použít. Přitom by zákony měly být dostatečně flexibilní pro mož-
né přizpůsobování vývoji na finančních trzích a systémům informačních technologií.

b) Transparentnost a předvídatelnost

Cíle politiky řízení vládního dluhu by měly být jasně stanoveny a zveřejněny. Základními úkoly jsou
financování rozpočtového deficitu nebo specifických projektů (pro programové půjčky) a minimalizace
nákladů vypůjčování si. Vláda sleduje při řízení dluhu také jiné cíle, jako jsou např. rozvoj finančních trhů,
podpora měnové politiky a podpora spoření. Rozvoj velkých a likvidních trhů se státními dluhopisy pomá-
há řízení měnové politiky a rozvoji finančních trhů.

Jak bylo řečeno výše, snížení nejistoty týkající se vládního výpůjčního programu se všeobecně odrá-
ží v nižších výpůjčních sazbách. Mnoho zemí zveřejňuje své výpůjční plány předem.6 Pokud bereme v úva-
hu nejistotu daňového výběru, může být velikost budoucích aukcí ve výpůjčním plánu prezentována s přes-
ností ±10–20 % a např. přesné charakteristiky dané aukce mohou být oznámeny týden před jejím konáním.
Výsledky aukce by měly být oznámeny krátce po jejím skončení.

Vláda by měla poskytnout parlamentu pravidelné a detailní zprávy o svém zadlužování a o dluhové poli-
tice a publikovat statistiku vládního dluhu včetně detailů o vládních operacích a podmíněných závazcích.

Řízení dluhu má dva hlavní aspekty: (1) výpůjční operace centrální banky jako součást měnové poli-
tiky a (2) vládní vypůjčování si pro financování vládního deficitu. Využívání vládních cenných papírů jako
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instrumentu měnové politiky je považováno za stimul k rozvoji finančních trhů. Vyžaduje to však pří-
slušné podpůrné uspořádání jako např. koordinaci mezi měnovými a rozpočtovými orgány týkající se obje-
mu, jaký má být vydán, ochrany proti přefinancování vládního rozpočtu za účelem měnového řízení a sdí-
lení nákladů financování.

c) Dluhová politika a odpovědnost

Prvním krokem při formulaci dluhové politiky pro financování rozpočtového deficitu je stanovení cílů
v souladu s cíli fiskálními. Druhým krokem je určení strategických úkolů.

Co se týče vypůjčování si na finančních trzích (otázky programových půjček jsou posuzovány níže),
formulace dluhové politiky zahrnuje strategické a taktické politické kroky týkající se výběru instrumen-
tů, měny, cílových trhů ad.7 Výběr vhodného mixu těchto instrumentů by měl být založen na požadavcích
investorů, rizikových faktorech a na cíli co do podpory likvidity a všeobecného rozvoje trhu. Výběr splat-
ností je důležitý k vyrovnanosti dluhového profilu, k přizpůsobení volatility dluhu a k využívání prefe-
rencí investorů. Oslovování domácích institucionálních investorů snižuje úrokové náklady, ale rozvoj pro-
deje na trhu drobných klientů může zase podpořit spoření domácností.

V tranzitivních ekonomikách se vyžaduje opatrnost při zvažování určitých instrumentů, které zvyšu-
jí volatilitu dluhové služby (jako např. indexované a měnově vázané instrumenty). Ačkoli teorie portfolia
naznačuje, že vypůjčování si v různých měnách diverzifikuje riziko a snižuje náklady na výpůjčky, vypůj-
čování si v cizí měně představuje v mnoha tranzitivních zemích vyšší riziko i vyšší náklady. Používání
derivátů vyžaduje vysoký stupeň zkušeností a představuje značné riziko. Kromě několika výjimečných
případů by se o této technice nemělo v těchto zemích uvažovat.

Odpovědnost za formulaci dluhové politiky a financování rozpočtu by měla spočívat na ministerstvu
financí, nezbytná je však také úzká koordinace s centrální bankou a zároveň by měl být zvážen dopad na
měnovou politiku. V mnoha zemích je centrální banka obeznámena s fungováním finančních trhů lépe než
ministerstvo financí. Rozdělení odpovědností za realizaci dluhové politiky by mělo být stanoveno podle
technických kapacit ministerstva financí, podle stupně rozvoje finančních trhů a podle stanovených cílů.
V několika zemích je za vykonávání dluhové politiky a řízení cenných papírů odpovědná centrální ban-
ka. V rozvinutých zemích však v současné době existuje trend k přesunu řízení dluhu plně pod odpověd-
nost ministerstva financí s cílem odstranit možný konflikt mezi řízením dluhu a měnovou politikou.8

2. Střednědobé a dlouhodobé řízení zahraničního dluhu

V příjmově průměrných zemích snižuje zvýšená otevřenost finančních trhů rozdíly mezi vnějším
a domácím dluhem. Tržní rating pokrývá jak vnější dluh, tak domácí poukázky a dluhopisy, které mohou
být vydány v zahraniční měně a drženy zahraničními věřiteli. Řízení projektových a programových půj-
ček však vyžaduje specifické procedury. V zemích s nízkými příjmy tvoří projektové a programové půjč-
ky hlavní část vnějšího dluhu.

Systémy a procesy pro řízení střednědobého zahraničního dluhu by měly zahrnovat následující cha-
rakteristiky a funkce:

• Uzavírání smluv o půjčce. K uzavírání zahraničních půjček a udělených garancí by měl být opráv-
něn pouze jeden vládní orgán (ministerstvo financí).

Programové půjčky (na podporu platební bilance a/nebo rozpočtu) by měly být zahrnuty ve finanč-
ním plánu, který je připojen k rozpočtu. V některých zemích podléhá podpis těchto půjček schválení par-
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lamentu. To zvyšuje transparentnost, ale může způsobovat zpoždění. Na místě může být globální autori-
zace finančních plánů, ale záleží na okolnostech a právním a institucionálním uspořádání země.

Programové půjčky by měly financovat pouze projekty zahrnuté v několikaletých odhadech nebo veřej-
ných investičních programech, pokud jsou takové dokumenty připraveny. V těchto dokumentech by měl
být prezentován objem programových půjček a jejich seznam by měl být připojen k ročnímu rozpočtu.
Tento seznam by měl obsahovat celkový objem půjček včetně jejich podmínek. Jak bylo zmíněno v kapi-
tole 1, programové půjčky nebo alespoň celkový objem projektů, který vláda zamýšlí přijmout během fis-
kálního roku, musí být schválen parlamentem.

• Zaznamenávání transakcí. Každá výpůjční transakce by měla být zaznamenána, včetně kontrakto-
vaných půjček a garantovaného čerpání splátek, změny splácení, prominutí dluhu, zrušení nevyčer-
pané části půjčky a změny jejích podmínek.

Pro snadnější porovnávání a účetnictví je lepší registrovat jednotlivé transakce než sledovat agrego-
vaná data. Např. je jednodušší porovnat individuální čerpání vyjádřená v cizí měně s konkrétními výdaji
v domácí měně než porovnávat měsíčně agregovaná data. Průměrný měnový kurz za měsíc je stěží podob-
ný měnovému kurzu váženému čerpáním uskutečněným v daném měsíci.

Klíčovým problémem je sběr informací. V mnoha zemích nejsou data o čerpání dostupná. Útvar říze-
ní dluhu často zaznamenává čerpání jenom na bázi informací plynoucích z komunikace s půjčovateli, ale
ne každý půjčovatel předává tyto informace včas. Následně, jak bylo zdůrazněno různými nejvyššími kon-
trolními institucemi, nemohou národní auditoři vykonávat audit uspokojivě, protože data o státním dluhu
nemohou být porovnána se zprávou o realizaci rozpočtu. Předávání informací mezi výdajovými minister-
stvy, projektovými manažery a útvarem státního dluhu je často neadekvátní. Čerpání garantovaných půj-
ček není často systematicky projednáváno s odborem státního dluhu. Je třeba všeobecně posílit proces
zpřístupňování informací zavedením např. měsíčního systému podávání zpráv od manažerů projektů a pří-
jemců garancí útvaru řízení dluhu. Data od půjčovatelů a uživatelů musejí být systematicky porovnávána.
To vyžaduje vést v knihách příslušné speciální účty projektů financovaných mezinárodními finančními
institucemi a dále adekvátní posuzování změn měnového kurzu v účetním systému.

• Řízení dluhu. Měl se sledovat a pravidelně aktualizovat platební kalendář budoucích plateb a čerpá-
ní a vliv změn ve struktuře operací, aby byla získána základna pro makroekonomické predikce a dlu-
hovou politiku.

Platební predikce je založena na podmínkách smluv. K určení přesného objemu splatných plateb jsou
však nutné dodatečné informace. Mnoho zemí zcela spoléhá na předložení žádosti půjčujících o splátku.
Odbor státního dluhu často ani přesně neví, jak půjčující počítají platby (např. když objem platby závisí
na hodnotě měnového koše). Účtující o dluhu musejí být vyškoleni a musejí od půjčujících získat základ-
ní informaci o metodě výpočtu těchto plateb.

Obdobným způsobem některé útvary řízení dluhu nemají plnou kontrolu nad platebním kalendářem
z hlediska potřeb jeho restrukturalizace. Pro predikce restrukturalizace postačuje jednoduchý tabulkový
procesor. Aby se zvládlo řízení restrukturalizace, musí být platební kalendář vztahující se k restrukturali-
začním dohodám vypočten přesně. Tento problém je souběžně řešen i prostřednictvím realizace systému
řízení dluhu, který v sobě zahrnuje řízení restrukturalizace.9 Dluhy veřejných organizací, a dokonce i sou-
kromé dluhy jsou často prostřednictvím restrukturalizačních operací přenášeny na vládu. Vlády by měly
o takové operaci účtovat a měly by za to být odškodněny subjektem, který z restrukturalizace profituje.
Obvykle by z restrukturalizačních dohod měla profitovat jenom vláda a podniky by měly vládě platit v sou-
ladu s původním platebním kalendářem.
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• Výkaznictví. Systém vykazování dluhových transakcí by měl vyhovovat požadavkům makroekono-
mických analýz, vyjednávání s půjčujícími nebo se zeměmi, přípravě finančních programů a moni-
torování rozpočtu. Za tímto účelem musejí být půjčky řádně klasifikovány. Ohlašovací systém pro
Světovou banku udává základní rozsah dluhového výkaznictví. Ten by ale měl být doplněn tak, aby
bral v úvahu ostatní potřeby spojené s finančním monitorováním a s predikcemi, zvláště pokud jde
o přípravu finančních programů a vyjednávání o dluhu.

• Účetnictví. Země s účetním systémem založeným na pokladní bázi sice závazky dluhové služby vše-
obecně monitorují, to ale nepostačuje. Nezbytný je systém akruálního podvojného účetnictví. Plat-
by nejsou prováděny pouze v hotovosti z vládních bankovních účtů, ale také prostřednictvím dlu-
hových operací (restrukturalizace, odpuštění dluhu). Zvýšení pasiv (tj. čerpání externích půjček)
může korespondovat se zvýšením finančních aktiv (tj. prostřednictvím operace přepůjčování, např.
zahraničních půjček kontraktovaných centrálních vládou určených pro financování investiční politi-
ky veřejných podniků). Odhadována by měla být rizika spojená s garancemi a přepůjčováním a měla
by se brát v úvahu. Účetní procedury by měly být založeny na uznaných účetních principech, a niko-
li na cílech dluhové politiky. Např. očekávaná restrukturalizace operací by měla být ve finančním
programu brána v úvahu, ale na účty by měla být připsána jenom v případě, že dojde k jejímu usku-
tečnění. Zdrojem problémů při interpretaci mnoha zpráv o řízení dluhu jsou nesoulad s účetními
standardy, záměna mezi predikcí dat a politickými cíli nebo aktuálními daty, záměna mezi novými
operacemi (jako např. odpuštění dluhu) a revizemi aktuálních dat. V dluhových zprávách by měly
být popsány účetní metody používané pro speciální operace, jako např. odpuštění dluhu.

V řadě zemí je organizační uspořádání řízení vnějšího dluhu v rámci vlády roztříštěné. Součástí říze-
ní dluhu mohou být ministerstvo financí, ministerstvo plánování (nebo ministerstvo hospodářství), minis-
terstvo zahraničních věcí ad. (Husain, 1990).

Ministerstvo financí, které je odpovědné za fiskální řízení, by také mělo být odpovědné i za dluhovou
politiku a řízení dluhu. To zahrnuje přehodnocení navržených dohod, odsouhlasení toho, zda se podmín-
ky půjčky shodují s potřebami dluhové a rozpočtové politiky, odhad budoucího dopadu na náklady ob-
sluhy dluhu, uskutečňování finančních kontraktů a udržování knih a systému vykazování dluhu.

V některých zemích je dluhová statistika vedena v centrální bance. I když je vláda odpovědná za říze-
ní dluhu, je takovéto organizační uspořádání přijatelné. Mělo by zajistit úplnější pokrytí transakcí, proto-
že každá platba je prováděna přes centrální banku. Avšak v zemích, které takové rozdělení odpovědnosti
neprovedly, by měl statistický útvar centrální banky podávat zprávy ministerstvu financí, které je odpo-
vědné za řízení a realizaci střednědobé vnější dluhové politiky. Existence dvou statistických útvarů – jed-
noho v centrální bance a jednoho v rámci ministerstva financí – je často zdrojem zmatků.

Mělo by se rozlišovat mezi funkcemi spojenými s řízením dluhu, rozpočtováním a investičním progra-
mováním na jedné straně a řízením pomoci na straně druhé. Rozpočtování a investiční programování se sklá-
dá ze stanovování priorit výdajových programů; útvar řízení dluhu by neměl z tohoto hlediska do řízení veřej-
ných výdajů zasahovat. Na druhé straně by měly programové půjčky v zásadě financovat jenom ty projekty,
které jsou zahrnuty v rozpočtu, nebo víceleté výdajové programové dokumenty. Pokud detailní pověření
k závazkům založené na víceletých odhadech nebo investičních programech není připraveno, ministerstvo
financí by mělo odsouhlasit, zda je programová půjčka kompatibilní s vládní politikou a střednědobým fis-
kálním cílem. Na druhé straně by každá půjčka měla být předložena k přezkoumání útvaru řízení dluhu.

3. Dary

Jak bylo zmíněno dříve, výdaje financované zahraničními dary, včetně darů naturálních, musejí být
rozpočtovány, zaznamenány a zaúčtovány. Je nezbytné, aby existoval centrální systém zaznamenávání
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zahraničních darů a souvisejících transakcí, který by měl být spojen s celkovým vládním účetním systé-
mem. Ke sledování grantů může existovat speciální oznamovací mechanizmus (tj. porovnávání zpráv od
výdajových agentur s daty sponzorů). Organizace účtování transakcí uskutečněných z darů je – z širšího
hlediska – obdobná s uspořádáním účetnictví a sledování dluhu. Centrální registr darů by měla udržovat
státní pokladna (nebo centrální účetní útvar, pokud je oddělen od státní pokladny).

Tyto speciální otázky spojené s řízením předvstupních fondů EU jsou popsány v kapitole 10.

E. Řízení vládních aktiv

Vládní finanční aktiva se skládají z akcií podniků, půjček poskytnutých vládou, plateb garancí dosud
nezaplacených dlužníky ad. Státní pokladna musí tato aktiva zaznamenat a zaúčtovat. Měla by také řídit
půjčky poskytnuté vládou, zvláště schvalováním výplat a sledováním plateb. Státní pokladna by měla zís-
kat přístup k finančním informacím o podnicích, ve kterých má vláda podíly, sledovat platby dividend
a zabývat se finančními aspekty privatizace.

Podobným způsobem by měl být udržován a pravidelně auditován registr hmotných aktiv vlastněných
vládou, a to buď státní pokladnou, nebo jiným útvarem ministerstva financí. Každé nabytí nebo prodej
státního majetku by měly být v souladu se standardy a zákonnými normami vydanými ministerstvem finan-
cí (nebo státní pokladnou) a měly by být rozpočtovány.

F. Vztah s centrální bankou

Centrální banka je ve většině zemí hlavním pokladníkem vlády. Dokonce i tam, kde výdajové agen-
tury vedou své bankovní účty v komerčních bankách, jsou prostředky uvolňovány z účtu státní pokladny
v centrální bance. Centrální banky jsou, chápáno obecněji, fiskálním agentem vlády a vykonávají aktivi-
ty v takových oblastech, jako je vládní emise, řízení veřejného dluhu a intervence na sekundárním trhu
vládních cenných papírů.10

V mnoha zemích centrální banka vládě umožňuje poskytnutí krátkodobého úvěru. Aby však nedošlo
k tomu, že by centrální bance byly stanoveny povinnosti, které by mohly být v rozporu s cíli měnové poli-
tiky (mnoho centrálních bank má za úkol udržování cenové stability), stále více zemí stanovuje pro vlád-
ní vypůjčování si od centrální banky přísné limity nebo je zakazuje. V EU Maastrichtská smlouva tako-
véto výpůjčky zakazuje. Zákaz vypůjčování si od centrální banky vyžaduje – z hlediska řízení pokladních
operací – aktivní politiku při vydávání vládních cenných papírů na kapitálovém trhu a také intervence na
sekundárním trhu. Takový zákaz může být pro země s málo rozvinutými trhy v krátkém časovém období
nesplnitelný,11 přesto ale je třeba výpůjčky od centrální banky striktně regulovat, aby byly v souladu s cíli
měnové a fiskální politiky.

Teoreticky jsou zisky a ztráty centrálních bank ve většině zemí převáděny na účty vlády, ačkoli sku-
tečná praxe se liší. Ztráty centrální banky nejsou často zahrnovány do vládních účtů (viz diskuze o kva-
zifiskálních výdajích v kapitole 1). Centrální banka by měla aplikovat komerční podmínky na možnost
poskytnutí krátkodobého úvěru vládě, aby vládu podnítila k optimalizaci řízení pokladních operací a k limi-
tování netransparentních kvazifiskálních výdajů. Pro zajištění transparentnosti by zisky a ztráty centrální
banky měly být považovány za výdaje nebo příjmy rozpočtu. Přijetí těchto pravidel na druhé straně vyža-
duje, aby centrální banka uplatňovala komerční podmínky i na depozita státní pokladny.
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1. Viz Ter-Minassian, Parente a Martinez-Mendez (1995).

2. Tento koncept se odvíjí od britského zákona o parlamentu z roku 1787 (Jiří III) ustavujícího tzv. konsolidovaný
fond, který existuje dodnes.

3. Platební instrumenty jsou popsány v knize Premchanda (1995) na straně 25 (tabulka 1) a straně 27 (tabulka 3).

4. Například v Turecku připravuje útvar rozpočtu plán realizace rozpočtu a reguluje tahakkuk, který představuje
administrativní etapu před provedením platby, zatímco státní pokladna připravuje hotovostní plán. Podobný pří-
stup můžeme nalézt v jiných zemích, jejichž rozpočtový systém je odvozen od francouzského systému.

5. V Kanadě je zákon o vypůjčování si, který stanoví roční strop na vypůjčování si, připravován ve stejném obdo-
bí jako rozpočet a je předkládán parlamentu (Miller, 1997). V Thajsku nesmějí podle zákona zahraniční výpůjč-
ky si překročit 10 % ročního rozpočtu (Premchand, 1993).

6. Např. ve Velké Británii oznamuje státní pokladna každý fiskální rok ve své výroční zprávě o řízení dluhu detai-
ly finančních požadavků, emisní plán, strukturu splatnosti a objem vládních dluhopisů vydaných vládou. V Turec-
ku je výpůjční plán vydáván každé čtvrtletí.

7. Ferré Carracedo a Dattels (1997).

8. Viz např. Velká Británie, Ministerstvo financí (1997c).

9. Jako UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) v Systému řízení dluhu a finančních
analýz (DMFAS), Systému zaznamenávání a řízení dluhu sekretariátu Commonwealthu (CS-DRMS) a systémech
vyvinutých mnoha jinými zeměmi. Model udržitelnosti dluhu (DSM+) vyvinutý Světovou bankou importuje data
ze systému řízení dluhu pro analýzy vnějších finančních požadavků a pro kvantifikace dopadů operací odpuště-
ní dluhu.

10. Viz Blommestein a Thunhoml (1997) a Ter-Minassian, Parente a Martinez-Mendez (1995).

11. Ter-Minassian, Parente a Martinez-Mendez (1995). Viz také Cottarelli (1993).
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POZNÁMKY



A. Úvod

Se vznikem Evropské unie a ze současného procesu jejího rozšiřování lze získat stále jasnější přehled
o systémech vnitřní kontroly (řízení), které různé země používají při řízení příjmů a výdajů. Výsledný
obraz ukazuje na značnou různorodost metod a postupů, avšak současně i na řadu stále se opakujících
problémů. I když se tato publikace zaměřuje na otázky řízení veřejných financí, je třeba zdůraznit, že pří-
stup k finančnímu řízení v soukromém sektoru je velmi podobný. Pro jakoukoli organizaci je třeba zajis-
tit, aby finanční kontrola byla přiměřená, včasná a efektivní a aby byla permanentně podrobována analý-
ze; ta by měla zajistit, aby systémy kontroly nebyly cílem samy o sobě.

Tato kapitola popisuje systém vnitřní kontroly (řízení) a vnitřního auditu a jejich aplikaci v jednotli-
vých zemích, přičemž důraz je kladen na evropskou praxi (oddíl B a C). Oddíl D podává přehled o otáz-
kách souvisejících s kontrolou prostředků plynoucích z rozpočtu EU.

Základními rysy systémů kontroly ve veřejném i soukromém sektoru jsou:

• identifikace rizik,

• rozvoj systémů vnitřní kontroly a postupů tak, abychom dokázali poznaným rizikům čelit,

• zavedení procedury vnitřního auditu pro kontrolu toho, zda systémy vnitřní kontroly berou v úvahu
poznaná rizika a umožňují identifikovat rizika, která současné systémy a postupy ještě v úvahu nebe-
rou nebo s nimiž již počítají, ale pouze v omezení míře.

Pojem riziko zahrnuje následující prvky:

• špatné využívání a zneužívání finančních, lidských a technických zdrojů, včetně zahraniční pomoci,

• selhání při řádném a efektivním naplňování rozpočtové politiky a dalších politik,

• podvody a přestupky,

• nedostatečné účetní vykazování,

• selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací o finančním řízení a řízení zdrojů.
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KAPITOLA 10

VNITŘNÍ KONTROLA A VNITŘNÍ AUDIT



B. Vnitřní kontrola

1. Úvod

Systémy vnitřní kontroly byly zřízeny za účelem čelit poznaným rizikům (viz popis výše). Tyto systémy
se však v jednotlivých zemích liší, protože odrážejí administrativní prostředí a tradice těchto zemí. Systém, kte-
rý dobře funguje v jedné zemi, nemusí být úspěšný v zemi jiné. Hlavním testem je efektivnost jeho výsledků.

Vnitřní kontrolu lze definovat jako mechanizmy, opatření a postupy, které se používají pro zajištění
toho, aby vládní programy dosahovaly zamýšlených výsledků, aby zdroje používané v rámci programu
byly konzistentní se stanovenými cíli a záměry dané organizace, aby programy byly chráněny před plýt-
váním, podvody a špatným řízením a aby pro rozhodovací procesy byly získávány a vykazovány spoleh-
livé a včasné informace.1

Způsob, kterým se finanční kontrola zajišťuje, se v jednotlivých evropských zemích značně liší. Jeden ze
široce používaných přístupů – najdeme ho ve Francii, Portugalsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích kon-
tinentální Evropy, jejichž právní tradice je odvozena od napoleonského zákoníku – klade důraz na takovou
kontrolu, kterou provádí vnější organizace, jíž na úrovni ústřední vlády často bývá agentura zřízená minis-
terstvem financí nebo samo ministerstvo financí. Jiný přístup – najdeme ho např. v Nizozemí, ve Velké Bri-
tánii (viz box 10.1) a skandinávských zemích – klade důraz na to, aby odpovědnost za kontrolu byla decent-
ralizována na vedoucí pracovníky ministerstev a dalších agentur nebo někdy na úředníky rozpočtového
a finančního útvaru těchto organizací. Druhý přístup však neznamená opuštění centralizované kontroly, pro-
tože ministerstvo financí je i nadále odpovědné za celkovou konzistenci a efektivnost systému vnitřní kon-
troly (řízení) ve veřejném sektoru. V některých zemích nalezneme model obsahující prvky obou přístupů.
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Box 10.1 ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ KONTROLY A ODPOVĚDNOSTI 
VE VELKÉ BRITÁNII

• Ministři odpovídají parlamentu za činnost svých ministerstev.

• Hlavní účetní (vedoucí pracovníci, kteří pracují na plný úvazek a odpovídají za fungování
jednotlivých útvarů ministerstva) jsou osobně odpovědni za:

• oprávněnost a patřičnost operací,

• řádné vedení účtů,

• rozumnou a úspornou administrativu,

• zamezení plýtvání a marnotratnosti,

• efektivní využívání zdrojů,

• zajištění souladu s požadavky parlamentu na kontrolu.

• Z právního hlediska jednotlivá ministerstva nemohou přijmout závazek nebo provést výdaj
bez povolení státní pokladny/ministerstva financí. V praxi však deleguje ministerstvo finan-
cí tuto pravomoc na ministerstva a nezabývá se „mikro-řízením“, s výjimkou velmi velkých
projektů nebo neobvyklých operací.

• Ministerstvo financí stanoví standardy pro účetnictví, finanční řízení a kontrolu a pro vnitř-
ní audit, které platí pro celý veřejný sektor.



Příklady uvedené v tomto oddílu se omezují na platební transakce, tj. transakce související s nákupem
služeb, platbou za školicí kurzy pro zaměstnance či s nákupem zařízení. Mohou se stejně dobře týkat i pří-
jmů. Avšak rozsah vnitřní kontroly je širší a měl by zahrnovat následující kontrolní postupy (viz také box
10.2):

• jasné instrukce a vhodné školení pro všechny zaměstnance, které by se týkaly cílů, politik a kodexu
chování zaměstnanců ministerstva nebo agentury,

• jednoznačné vymezení odpovědnosti zaměstnanců, zvláště v případě delegované odpovědnosti,

• zřetelné oddělení funkcí mezi zaměstnanci zabývajícími se platebními transakcemi a zaměstnanci
zabývajícími se operacemi při řízení zdrojů, zejména smlouvami,

• rozvoj takové „otevřené“ kultury, která by podněcovala zaměstnance na všech úrovních k tomu, aby
věnovali pozornost všem případům, které nejsou v souladu s právní řádem a u nichž je podezření,
že dochází k podvodům,

• požadavek, aby zaměstnanci na všech úrovní znali všechny relevantní předpisy a aby se jimi řídili.
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Box 10.2 HODNOCENÍ FINANČNÍ KONTROLY

Pokud SIGMA posuzuje v určité zemi systém finanční kontroly, používá čtyři následující otáz-
ky. Tyto otázky by ovšem měly být rozpracovány podrobněji:

1. Existuje logický a ucelený statutární základ, který vymezuje zásady a postupy finanční kon-
troly a vnitřního auditu?

2. Existují systémy efektivní vnitřní kontroly? Zabývají se relevantními oblastmi činností orga-
nizace, zejména účetními systémy, systémy veřejných zakázek, kontrolou výdajů ex ante,
kontrolou příjmů, sledováním auditu a vykazování?

3. Existuje funkční, nezávislý mechanizmus vnitřního auditu/inspekce s relevantními kompe-
tencemi a relevantním rozsahem?

4. Existují preventivní systémy pro odhalování podvodů a pro vymáhání prostředků na úhra-
du ztráty vzniklé v důsledku podvodů a opominutí?

Viz webové stránky programu Sigma k auditu a finanční kontrole na http://www.oecd.org/puma/sig-
maweb.

Jak jsme poznamenali výše, termín finanční kontrola se obvykle týká finančních aspektů vnitřní kon-
troly. Tuto kontrolu lze provádět buď ex ante, nebo ex post. Evropská komise přikládá pojmu „finanční
kontrola“ trochu jiný význam. V jejím pojetí zahrnuje „finanční kontrola“ jak to, co Komise nazývá „vnitř-
ní finanční kontrola“, tak i to, co nazývá „externí finanční kontrola“. První termín je synonymem pro to,
co se obvykle nazývá finanční kontrola, zatímco druhý termín označuje to, co se obvykle nazývá externí
audit. V terminologii Evropské komise spočívá klíčový rozdíl mezi termínem finanční kontrola a audit
v tom, že finanční kontrola zahrnuje jak kontrolu ex ante, tak kontrolu ex post, zatímco audit se týká výluč-



ně kontroly ex post. To vysvětluje, proč Komise nyní, když se zabývá otázkami finanční kontroly, použí-
vá termín „systémy vnitřní finanční kontroly ve veřejném sektoru“ („Public Internal Financial Control
Systems“) neboli ve zkratce PIFS (viz box 10.3).
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Box 10.3 VEŘEJNÉ SYSTÉMY VNITŘNÍ FINANČNÍ KONTROLY

Na základě zkušeností z kandidátských zemí používá Evropská komise (Direktorát finanční kon-
troly) při posuzování pokroku v těchto zemích v naplňování požadavků pro členství v EU často ter-
mín „systémy vnitřní finanční kontroly ve veřejném sektoru“. Ten zahrnuje následující systémy:

veřejný, tj. zahrnující všechny kontrolní činnosti ve veřejném sektoru,

vnitřní, tj. zahrnující kontroly prováděné centrálními a decentralizovanými vládními agentu-
rami jako protiklad k externí kontrole prováděné institucí mimo rámec vlády (např. nejvyšší kon-
trolní institucí),

finanční, tj. zvýraznění finančního (administrativního, týkající se řízení nebo rozpočtového)
charakteru činností, které se mají kontrolovat,

kontrolní, tj. všechny činnosti používané k dohledu nad celou oblastí finančního řízení, které
umožňují, aby vláda měla své finance „pod kontrolou“ (které tudíž obsahují všechny kontrolní
nástroje, jako je kontrola ex ante a audit ex post),

další systémy, jako je organizace, školení zaměstnanců, metodika, vykazování, odpovědnost,
sankce a penále.

Zdroj: Evropská komise, Vrchní ředitelství – finanční kontrola, duben 2000.

2. Odpovědnost za vnitřní kontrolu

V členských státech, které používají první z výše popsaných dvou přístupů, má ministerstvo financí
klíčovou úlohu nejen při přípravě rozpočtu a rozdělení prostředků mezi ministerstva; jeho vlastní pra-
covníci také přímo provádějí kontroly ex ante na jednotlivých ministerstvech. V členských státech, které
používají druhý přístup, přejímá každé ministerstvo plnou odpovědnost za své výdaje a za zajištění při-
měřených vnitřních kontrol a prověrek. Je však nutné poznamenat, že v některých případech se jedná
o odpovědnost delegovanou z ministerstva financí a že si toto ministerstvo ponechává pravomoc k dohle-
du a regulaci a zajišťuje, aby všechna ministerstva a všechny agentury postupovaly konzistentně.

V důsledku kritiky Evropského parlamentu týkající se praxe finančního řízení v Evropské komisi, kte-
rá vedla k rezignaci celé Komise v březnu 1999, došel Výbor nezávislých expertů pro reformu EK k závě-
ru, že „existence postupu, kdy všechny operace musejí získat předem explicitní povolení od odděleného
útvaru finanční kontroly, je hlavní příčinou oslabení smyslu pro osobní odpovědnost manažerů Komise za
operace, které povolují, a toho, že udělali velmi málo nebo vůbec nic pro předcházení vážným pochybe-
ním“.2 Výbor doporučil, aby byl zřízen profesionální a nezávislý Útvar vnitřního auditu, který by posky-
toval zprávy přímo prezidentu Komise, aby byla opuštěna existující centralizována předauditní funkce
a aby vnitřní kontrola – jakožto integrální součást liniového řízení – byla decentralizována na vrchní ředi-



telství Komise. Komise v lednu 2000 oznámila, že toto doporučení akceptuje, a v průběhu tohoto roku
začala Útvar vnitřního auditu reorganizovat.

Termín kontrola řízení nebo vnitřní kontrola se obecně užívá spíše pro systémy, procesy a metody řídi-
cích činností než pro specifický útvar v rámci ministerstva nebo agentury. Je však zajímavé, že Výbor
nezávislých expertů ve výše uvedeném doporučení říká, že by měla být zřízena specializovaná funkce
vnitřní kontroly na každém vrchním ředitelství Komise. Za výkon této funkce by měl být odpovědný
vedoucí úředník, který by podával zprávy vrchnímu řediteli nebo vedoucímu Útvaru vnitřního auditu, a za
účetní funkci by se měl odpovídat pověřený účetní.

259Vnitřní kontrola a vnitřní audit

Box 10.4 KLÍČOVÉ SLOŽKY EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONTROLY

• silné centrální ministerstvo odpovědné za všechny finanční záležitosti

• centrální standardy pro účetnictví, finanční výkaznictví a vnitřní audit a systém pro prosa-
zování těchto standardů

• jasné a transparentní hranice odpovědnosti organizačních jednotek a vládních úředníků

• efektivní a logické systémy a postupy pro kontrolu ex ante (bez ohledu na to, kde je umís-
těna)

• jasné, zevrubné a transparentní postupy pro zprávy o financích a hospodaření všech organi-
zací veřejného sektoru

• silný vnější dohled parlamentu a efektivní externí audit veřejného sektoru

3. Předpoklady efektivní kontroly

Za vnitřní kontrolní činnosti odpovídá vedení organizace. K zavedení a efektivnímu fungování vnitř-
ních kontrolních činností je tudíž nutné, aby se vedení organizace cítilo zavázáno provádět efektivní říze-
ní dané organizace a prokazovalo osobní integritu a profesionalitu. Zavést a realizovat efektivní systém
kontrolních činností je možné jen tehdy, existuje-li vedení, které skutečně vede a které je odhodlané efek-
tivní kontrolu prosadit. Další klíčové prvky systému finanční kontroly jsou popsány v boxu 10.4.

Vnitřní kontrola (řízení) vyžaduje dobré prostředí pro kontrolu a také logický rámec pro kontrolní
systémy a postupy (viz box 10.5). Do kontrolního prostředí patří koncepce managementu a jeho styl prá-
ce, vymezení odpovědnosti a dodržování vnitřních systémů kontroly (řízení) a postupů. Prostředí kontro-
ly ovlivňuje tudíž způsob, jakým v dané organizaci kontrolní systémy a postupy fungují.

Dalším požadavkem je obezřetné a pečlivé posouzení rizik, kterým organizace čelí, a identifikace uži-
tečných kontrolních činností na zvládnutí těchto rizik. Ve složitě strukturované organizaci to může být
obtížný úkol, pro jehož řešení může vedení organizace hledat pomoc u expertů. Hlavním zdrojem takové
pomoci jsou externí a interní auditoři. Zásadně se však vedení organizace bez ohledu na tuto pomoc musí



podílet na celém procesu a zvláště na rozhodnutích o uspořádání kontrolních činností. Zavedené kontrol-
ní postupy musí vedení organizace skutečně využívat, i když je to pro každodenní operace nepohodlné;
je také nutné, aby se tyto postupy používaly v celé organizaci. Je jen málo věcí, které mohou oslabit důvě-
ryhodnost systému více než zavedení kontrolních postupů, které se potom nepoužívají.

Kontrolní činnosti musejí být nákladově efektivní. Nesmějí být tak podrobné a obtížné, aby organi-
zaci ochromily. Náklady na kontrolní systémy musejí být proporcionální k riziku, kterému mají zabránit.
Vypadá to jednoduše, jde ale o věc velmi významnou: „byrokracie“ je všudypřítomným rizikem, takže se
může objevit pokušení zavádět nové kontrolní činnosti i tam, kde to vůbec není třeba.

Vzhledem k významu kontroly řízení při zajišťování efektivní kontroly veřejných prostředků a řádné-
ho naplňování rozpočtu hraje aktivní roli při posilování kontroly řízení organizací veřejného sektoru v mno-
ha zemích rozpočtový odbor ministerstva financí.

4. Druhy vnitřní kontroly (řízení)

Vzhledem k tomu, že je nutné budovat vnitřní kontrolu (řízení) podle individuálních podmínek urči-
té organizace, neexistuje všeobecně platný seznam kontrolních činností. Je však možné popsat kategorie
kontrolních činností a okolnosti, za kterých je jejich použití vhodné.
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Box 10.5 PROSTŘEDÍ FINANČNÍ KONTROLY

Hlavními riziky prostředí finanční kontroly jsou:

• nedostatečná integrita řízení a slabé etické hodnoty,

• nedostatečné zavázání se k profesní odpovědnosti a nevhodné rozdělení pravomocí a odpo-
vědností,

• nedostatečný dohled nad řízením,

• nedostatečná opatření k prevenci, nedostatečné monitorování a nedostatečná reakce na pro-
tiprávní úkony.

K důsledkům nedostatečného prostředí pro finanční kontrolu patří:

• výdaje na jiný než původně stanovený účel,

• nevhodné nebo zavádějící vykazování,

• finanční ztráty,

• ztráta důvěry veřejnosti,

• zvýšené riziko podvodů a úplatků.



• Finanční účetnictví a výkaznictví. Význam těchto úkolů podrobně probíráme v 11. a ve 12. kapitole.

• Monitorování výkonu. Tuto otázku důkladně zkoumáme v 15. kapitole.

• Efektivní komunikace. Vedoucí pracovníci by si měli být vědomi toho, že jejich podřízení pracují
lépe, pokud přesně znají poslání a cíle organizace a také účel, kterému slouží činnost, kterou má
organizace provádět. Komunikační kanály jsou součástí řízení kontrolního systému. Vedoucí pra-
covníci by např. měli svým podřízeným sdělovat svá očekávání, pokud jde o celkový výkon, a tito
podřízení by pak měli sdělovat svá očekávání ohledně výkonu za příslušnou část organizace, který
je nutný pro naplnění cílů celé organizace. Je důležité, aby komunikace fungovala oběma směry. Sta-
noví-li vedení organizace jasné cíle a očekávání, mohou pracovníci často navrhovat způsoby dosa-
hování vyšší efektivnosti při naplňování těchto cílů. Vedení by mělo těmto návrhům věnovat pečli-
vou pozornost, protože pracovníci v první linii si často uvědomují neefektivnosti, kterých si vedení
nemusí všimnout.

Při dosahování cíle organizace jsou navíc vedoucí pracovníci odpovědní také za zajištění toho, že dis-
ponibilní zdroje organizace jsou chráněny před nesprávným použitím. K tomuto účelu slouží řada nástrojů:

• Hmotná kontrola. Měla by především zahrnovat bezpečnostní postupy pro kontrolu přístupu (např.
k účetním výkazům nebo souhrnům položek – a k položkám samotným, které mají značnou hodno-
tu a mohly by být snadno ukradeny).

• Účetní kontrola. Měla by zahrnovat postupy, podle kterých se operace vykazují v účetním systému.
Může např. existovat požadavek, aby všechny hotovostní příjmy byly denně ukládány do banky. Po
osobě, která tyto příjmy vybírá, lze požadovat, aby plátci vydala písemný doklad a udělala i kopii
pro účetního. Účetní kontrola také zahrnuje vnitřní postupy v rámci účetního systému, které mají
zjišťovat a vykazovat všechny anomálie. V tomto případě lze od účetního požadovat, aby uvedl v sou-
lad tyto dva doklady – výběr hotovosti a uložení hotovosti – a ohlásil všechny rozdíly. Další obvyk-
lá kontrolní činnost se týká výdajů; ty by měly být porovnány s rozpočtem nebo s jinými povolení-
mi k realizaci. Výdaje, u nichž se zjistí, že s těmito podklady nekorespondují z hlediska očekávané
struktury, by měly podléhat oznamovací povinnosti, a výdaje, které překročí maximální povolený
objem, by se měly zablokovat.

• Kontrola procesů. Existují postupy určené k zajištění toho, aby se kroky prováděly pouze s patřič-
ným oprávněním. Např. vydání příkazu k proplacení nebo povolení závažné smlouvy může vyžado-
vat dokumentaci od žadatele, přezkoumání úředníkem, který platbu provádí, a souhlas toho, kdo má
na starosti dohled. Velká vydání mohou vyžadovat souhlas od vyššího úředníka. Platba tomu, s kým
je uzavřena smlouva, může vyžadovat dokumentaci ve formě originálního příkazu k proplacení, doku-
ment od toho, s kým je uzavřena smlouva popisující jím zajišťované zboží a služby, a ověření od
úředníka, který má zboží či službu přijmout, že k tomuto došlo. Platby nad určitou výši mohou vyža-
dovat přezkoumání a souhlas vyššího úředníka. V některých zemích jsou pracovní a kvalifikační
nároky na pracovníky důležitou součástí kontrolního systému řízení. Zájemce o místo musí před jeho
získáním podstoupit přísné zkoušky a obdržet kvalifikační osvědčení.

• Kontrola veřejných zakázek. Probrali jsme v 8. kapitole.

• Oddělení povinností. Toto oddělení je jak kontrolním opatřením, tak i neopominutelným prvkem
mnoha kontrolních systémů. Charakteristickým rysem přitom je, že jakoukoli operaci musejí pro-
vádět minimálně dva lidé, aby se minimalizovalo riziko nesprávných kroků. V předchozím příkla-
du, který se týkal zacházení s hotovostními příjmy, jedna osoba vybírá hotovost, druhá ji ukládá do
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banky a třetí uvádí do souladu dokumenty o vybrané hotovosti a zapisuje údaje do účetních výka-
zů. Toto oddělení povinností je základním prvkem téměř každého finančního kontrolního systému,
jeho využívání však může být nadměrné. Pokud bychom jej totiž dovedli do extrému, může značně
poškodit efektivnost organizace a narušit její schopnost efektivně naplňovat smysl své existence.

• Vnitřní audit. V oddílu C je uveden plný popis.

5. Omezení vnitřní kontroly

Žádný kontrolní systém neposkytuje dokonalou záruku proti riziku špatného fungování nebo nepoc-
tivosti. Jakýkoli systém, který usiluje o dosažení svého cíle, by mohl vést k nákladům značně neúměrným
rizikům a k nepružnosti organizace; platí to zejména pro složité organizace. Správným cílem kontrolního
systému by tudíž mělo být poskytnutí „rozumného ujištění“, že k nesprávným krokům nedojde, nebo že,
dojde-li k nim, budou objeveny a ohlášeny příslušné instituci. Vedoucí pracovníci, majíce toto na pamě-
ti, by si měli uvědomovat rizika, která s vytvářením a provozováním kontrolních systémů řízení souvise-
jí.

• Chybný návrh. Zdůraznili jsme, že vnitřní kontrolní systémy (řízení) je nutné navrhovat pro speci-
fickou organizaci, operace a prostředí, ve kterém budou fungovat, a to po pečlivém zvážení v dané
situaci možných rizik. Vedoucí pracovníci jsou občas vystaveni pokušení zkrátit proces přípravy kon-
trolního systému, např. tím, že převezmou kontrolní systémy navržené pro jinou organizaci. To může
být nebezpečné. Neadekvátně navržené kontrolní systémy mohou vyvolat pocit bezpečí, které může
vést k přehlédnutí významných rizik v jedné části operace a k vytvoření zbytečné nepružnosti v čás-
ti jiné.

• Špatná implementace. Sebelépe navržený systém dosáhne svého cíle jen tehdy, když se řádně imple-
mentuje. Vedoucí pracovníci na všech úrovních, stejně jako ti, kteří mají na starosti dohled, musejí
bedlivě dbát na to, aby každý postupoval v souladu s danými kontrolními postupy. Ještě důležitější
je, aby zaměstnanci tyto postupy uznali a akceptovali a aby nebyli vystaveni pokušení je ignorovat,
jsou-li pro ně nepříjemné, nebo aby tak nečinili v důsledku časové tísně či stresu. Splnění tohoto kri-
téria je při navrhování efektivních kontrolních systémů klíčovým prvkem. Vedoucí pracovníci by
měli také již dopředu uvažovat o alternativním uspořádání, které je vhodné pro případy mimořád-
ných okolností, jež vyžadují obejití řádných postupů.

• Malá odezva na vykázané anomálie. Kontrolní systémy jsou sestaveny tak, aby upozorňovaly na udá-
losti, které se odlišují od očekávání. Pro to, aby systém zůstal efektivní, je tudíž zásadní, aby ti, kdož
dohlížejí, a vedoucí pracovníci řádně reagovali na to, co vybočuje z normálu. Každou takovou udá-
lost je nutné ihned zkoumat, aby se zjistilo, zda nedošlo k protiprávnímu kroku. Pokud tomu tak je,
měla by následovat náprava. Nedostatečně účinná reakce na vykázané anomálie efektivnost kon-
trolního systému rychle podkopává. Při přípravě kontrolního systému je vhodné vzít v úvahu i toto.
Nezbytná je však určitá obezřetnost, abychom se vyhnuli tomu, že by byl systém tak citlivý, že by
často vyvolával „falešný poplach“. Pokud k falešnému poplachu dochází příliš často, je pravděpo-
dobné, že se bude ignorovat poplach oprávněný.

• Tajná úmluva. Jakýkoli kontrolní systém lze výrazně narušit, pokud se proti němu spikne dostateč-
ný počet klíčových jedinců a ti zfalšují významné dokumenty. Vznik skupiny potřebného počtu „naru-
šitelů“ může sice ztížit dostatečně ucelený systém kontroly, ale pouze za cenu potenciálně vysokých
ztrát v důsledku organizační neefektivnosti. Nepravosti tohoto druhu obvykle vyjdou na světlo, když
se o nich dozví a poukáže na ně někdo, kdo ve skupině narušitelů není, nebo když dojde k selhání
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mezi narušiteli. Mohou se také objevit v průběhu rutinního auditu, pokud se týkají značného obje-
mu prostředků nebo pokud „spiklenci“ nejsou dostatečně opatrní při falšování dokumentů.

• Špatná činnost vrcholového vedení. Vnitřní kontrola (řízení) je určena k tomu, aby pomáhala vede-
ní organizace při kontrole jejího fungování, a nikoli ke kontrole samotného vedení. Existuje řada pří-
kladů nepoctivých vrcholových vedoucích pracovníků, kteří porušili kontrolní systémy a dopustili
se různých podvodů a zneužití. Ve velké organizaci však tyto činnosti často zjistí podřízení. Nejlep-
ší prevencí proti špatné činnosti vrcholového vedení tudíž může být prostředí otevřenosti, ve kterém
jsou pracovníci nabádáni k hlášení důkazů o protiprávních krocích a ve kterém mají důvěru v to, že
nebudou potrestáni za to, že jsou neloajální vůči svým nadřízeným. Tato otevřenost se stává součástí
kontrolního prostředí.

Vnitřní kontrolní činnosti (řízení) jsou základní součástí systému a fungování jakékoli organizace. Čím
je organizace a její činnosti rozsáhlejší a složitější, tím více pozornosti je třeba věnovat navrhování kon-
trolních systémů. K tomu, aby byly kontrolní systémy plně efektivní, je nutné, aby vedoucí pracovníci
aktivně podporovali jejich zavedení a provozování.

C. Vnitřní audit

1. Úvod

Institut pro interní auditory definuje vnitřní audit následujícím způsobem:

„Interní audit je nezávislá, objektivní, prověřovací a konzultační činnost určená ke zlepšení fungová-
ní organizace a ke zlepšení jejích operací. Pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že do ní vnáší sys-
tematický a disciplinovaný přístup k hodnocení a ke zlepšení efektivnosti řízení rizik, ke kontrole a k řídi-
cím procesům.“3

Interní audit logicky vyplývá z vnitřní kontroly.

Evropské modely organizací pro speciální finanční kontrolu korespondují se dvěma přístupy, o kte-
rých jsme mluvili výše v oddílu B, s přístupem centralizovaným a decentralizovaným. V Portugalsku např.
poskytuje zprávy Vrchní inspektorát financí (Inspectorate General for Finance – IGF) přímo ministerstvu
financí a odpovídá za finanční kontrolu ex post všech výdajů a příjmů administrativy veřejného sektoru.
Kromě IFG mají své vlastní kontrolní organizace (Inspectorates General – vrchní inspektoráty) i výdajo-
vá ministerstva. Naproti tomu Útvar pro vnitřní audit britského ministerstva financí není odpovědný za
kontrolu veřejných příjmů a výdajů jako takových, ale spíše za dohled na tím, zda jsou vnitřní kontrolní
systémy řízení v jednotlivých ministerstvech, včetně jejich vlastních specializovaných organizací zabý-
vajících se finanční kontrolou (útvary vnitřního auditu), řádně prosazovány. Mnoho zemí střední a východ-
ní Evropy dosud nemá žádnou specializovanou organizaci na finanční kontrolu jako takovou, mají však
„kontrolní útvar“, který mj. zkoumá tvrzení o protiprávných postupech a podvodech, a to před tím, než se
tyto případy dostanou k soudu. Většina kandidátských zemí ze střední a východní Evropy transformuje
tyto funkce do skutečných organizací pro finanční kontrolu.

Evropská komise zavedla funkci vnitřního auditu v roce 1990 tak, že vytvořila zvláštní útvar v rám-
ci existujícího Vrchního ředitelství pro finanční kontrolu. Útvar pro vnitřní audit Evropské komise získal
mandát k výkonu finančního auditu ve všech vrchních direktorátech každé tři až čtyři roky. Účelem těch-
to auditů je zkoumat rozpočtový a finanční systém a provádět rozsáhlé testy na vzorku operací. Poté se
zpracovávají závěry týkající se slabých a silných stránek systémů a navrhují doporučení pro nutná zlep-
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šení. Následný audit se provádí o 12 až 18 měsíců později. Kromě finančních auditů rozvíjí Útvar pro
vnitřní audit kapacitu pro výkonnostní audit a je stále více vyzýván k tomu, aby zkoumal problémové
oblasti, v jejichž důsledku jsou vynakládány značné objemy neoprávněně vynaložených prostředků, kte-
ré je nutné získat zpět.

Mnoho kandidátských zemí nemá systematické postupy pro vnitřní audit jako takový, ale některé mají
„kontrolní útvar vlády“ nebo „kontrolní sbor“ vycházející z praxe dřívějšího režimu, který zkoumá stíž-
nosti, jež na zaměstnance zaslali lidé, a může také zkoumat tvrzení o protiprávních postupech a podvo-
dech před tím, než tyto případy předá kriminální nebo finanční policii. Je však zřejmé, že tyto útvary se
auditem finančního řízení nezabývají systematicky.

2. Mandát interního auditora

Interní auditor plní své funkce, jak jsme je vymezili výše, tím, že prošetřuje, jak byly provedeny vybra-
né operace, a také především tím, že posuzuje, jak dobře fungují systémy a postupy vnitřní kontroly. V pra-
xi by měl útvar interního auditu zahrnovat dva hlavní druhy činností – finanční audit a výkonnostní audit:

• Finanční audit je audit rozpočtového a finančního systému doplněný testem souladu s právním pořád-
kem a obsahuje i důležité testy skutečných operací. Finanční audit se obecně provádí na základě roč-
ního plánu s tím, že u každého odboru ministerstva nebo u každého útvaru agentury k němu dochá-
zí přinejmenším jednou v průběhu víceletého cyklu. Finanční audit může také zahrnovat zvláštní
posouzení efektivnosti účetních systémů, včetně zabezpečení systému informačních technoloií a způ-
sobů vykazování.

• Výkonnostní audit neboli audit „využívání peněz“, který by měl být součástí ročního plánu; zahrnu-
je rozsah, v němž by měly dosaženy stanovené cíle a specifické programy ministerstev nebo agen-
tur, a porovnává ho s rozsahem, ve kterém byly – nebo nebyly – skutečně dosaženy, zda byly dosa-
ženy při nákladech, které odpovídají příslušnému riziku, včas a řádně při minimální spotřebě zdrojů.

Vnitřní audit může také zahrnovat specifickou analýzu využívání lidských zdrojů, která posoudí roz-
sah, ve kterém využívání lidských zdrojů koresponduje s cíli ministerstva nebo agentury, a posoudí také
úkoly, jejichž plnění se od dané instituce požaduje. Některé příklady otázek, které obvykle zkoumá inter-
ní auditor, jsou uvedeny v boxu 10.6.

3. Nezávislost interního auditora

Interní auditor by měl být odpovědný ministrovi nebo vrchnímu tajemníkovi ministerstva nebo agen-
tury a poskytovat rady ohledně efektivního řízení zdrojů, aniž by se dotýkal politických otázek. V člen-
ských státech EU, ve kterých se interní audit provádí centralizovaným vrchním finančním inspektorátem,
je nezávislost tohoto úřadu zajištěna tím, že podává zprávy přímo ministru financí. V jiných zemích posky-
tuje interní auditor zprávy přímo vedoucímu (vrcholovému vedení) ministerstva nebo agentury. V kandi-
dátských zemích se praxe různí. „Útvary kontroly“ zděděné z období bývalého režimu většinou podávají
zprávy přímo ministrovi nebo v některých případech úřadu předsedy vlády.

Je důležité, aby byla jasná podstata nezávislosti interního auditora. Neměla by být stejná jako u exter-
ního auditora (např. nejvyšší kontrolní instituce), jenž předává zprávy přímo parlamentu nebo úřadu odpo-
vědnému za rozpočet, jehož nezávislost je obvykle zesílena délkou funkčního období a způsobem jme-
nování a jenž je chráněn proti neopodstatněnému propuštění. Interní auditor je odpovědný vůči vedoucímu
pracovníkovi ministerstva a je zaměstnancem ministerstva nebo agentury. Institut interních auditorů defi-
nuje nezávislost následujícím způsobem:
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„Interní auditoři jsou nezávislí, pokud mohou svou práci vykonávat svobodně a objektivně. Nezávis-
lost internímu auditorovi umožňuje poskytovat objektivní a jednoznačné soudy, které jsou základem pro
správné provedení auditu. Toho se dosahuje prostřednictvím organizačního statutu a objektivnosti.“4

Není třeba dodávat, jak zdůrazňuje Institut interních auditorů, že „interní auditoři by měli být nezá-
vislí na činnostech, které kontrolují“. V žádném případě by nemělo docházet k tomu, že úředník odpo-
vědný za poskytování dotací např. na bydlení by následně prováděl interní audit systému a postupů pou-
žívaných při alokaci těchto dotací.

Vzhledem k tomu, že interní auditor není nezávislý na ministerstvu nebo agentuře, ve které působí,
je pro jeho funkci důležité, aby měl v rámci organizace odpovídající postavení a význam. Jedním ze způ-
sobů, jak posílit význam interního auditu, je existence výboru pro audit, kterému by předsedal nejlépe
vedoucí ministerstva nebo agentury. Ve výboru by měli být zástupci nejvyššího vedení ministerstva, finanč-
ního řízení a specialisté na audit. Jak soukromý, tak veřejný sektor uznávají význam výboru pro audit při
zajišťování toho, aby všechny kategorie zaměstnanců braly interní audit vážně a aby plně s auditory spo-
lupracovaly. Rozvoj těchto postojů ze strany zaměstnanců přispěje k vytvoření správných podmínek pro
efektivní (vnitřní) kontrolu řízení. Důležitou funkcí výboru pro audit je identifikace oblastí, na které by
se měl budoucí program kontroly ministerstva zaměřit, a závěrů, které by se měly z probíhajících kontrol
odvodit.
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Box 10.6 CO HLEDÁ VNITŘNÍ AUDITOR?

Interní auditor zkoumá na prvním místě to, zda používaný systém a postupy zajišťují, aby se
zdroje používaly v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Tato činnost často obsahuje – zejmé-
na v kontextu EU – požadavek, aby odpovídající vzorek operací či produktů kontrolovala institu-
ce členské země.

Např. u výdajů na zemědělství si auditor bude přát, aby měl solidní doklady o tom, že dotace
na chov zvířat či na produkci zemědělských plodin se používají k tomuto účelu a že je získávají
farmáři, kteří jsou k tomu oprávněni.

Obdobně je nutné doložit, že dotace na školení nezaměstnaných se použily pro zamýšlený účel
a pro skutečné a oprávněné žadatele.

V kontextu EU se auditoři setkávají s obecným problémem, že se prostředky požadují spíše
pro odhadované výdaje než pro výdaje, které se uskuteční a jsou proplaceny.

V oblasti veřejných zakázek by se měl auditor ujistit, že výzva k podání nabídky v soutěži
o veřejnou zakázku byla náležitě zveřejněna, že existují uspokojující postupy pro přijímání a hod-
nocení nabídek a že postup pro přidělování veřejné zakázky je v souladu s národními požadavky
anebo s požadavky EU. Studie Komise z konce 80. let došla k závěru, že by daňoví poplatníci
mohli platit přibližně o 20 mld. ecu každý rok méně, kdyby byl systém veřejných zakázek v rám-
ci ES v souladu se směrnicemi EK.

Obecně řečeno, interní auditor bude hledat důkazy o tom, že programy a činnosti naplnily svůj
účel.



4. Vztah interního auditu k interní kontrole (řízení) a k externímu auditu

Interní auditor by se neměl podílet na procesu interní kontroly (řízení), který by měl hodnotit a posou-
dit. Neexistuje žádná námitka proti tomu, aby interní auditor poskytl svůj názor na „předběžný audit“
systémů nebo postupů, které se připravují pro nový program nebo projekt, nebo aby ho sám provedl; spí-
še naopak, považuje se to za výhodné. Interní audit by však neměl být součástí vnitřní kontroly ani by s ní
neměl být opakovaně spojován. Zásadní význam má, aby si interní audit udržoval odstup tak, aby vedení
uznávalo svoji odpovědnost za vnitřní kontrolu a dávalo najevo, že má vlastní zájem na tom, že provádí
efektivní interní kontrolu vlastními silami.

Vztah mezi interním a externím auditorem může být narušen, pokud se externí auditor považuje za
dohlížitele a posuzovatele interního auditu. Měl by být vytvořen rozumný vztah, v němž jedna strana jas-
ně uznává roli a odpovědnost strany druhé. I když externí auditor může nalézat prostor pro zlepšení prá-
ce interního auditora nebo může dokonce požadovat audit jeho práce, nemělo by to bránit smysluplnému
funkčnímu vztahu založenému na rovnocenném partnerství. Pokud jedna strana má důvěru v práci strany
druhé a společně plánují svoji práci, může docházet k užitečné výměně názorů, zkušeností a informací
o metodice a lze uspořit drahocenný čas a zdroje. Toho lze dosáhnout, aniž bychom oběma druhům audi-
tu upírali výrazné rozdíly a odlišné cíle.

Jak pro kontrolovanou organizaci, tak pro auditora má zásadní význam, aby existovalo jasně vyme-
zené zaměření auditu. Kontrolované organizaci to umožňuje, aby měla stále pod kontrolou správně nača-
sovaný a adekvátní tok rozpočtových prostředků, aby uplatňovala postupy efektivního účetnictví a také
aby si zajišťovala soulad mezi výkazy o výdajích a získanými nebo požadovanými rozpočtovými pro-
středky. Box 10.7 a schéma 10.1 ukazují hlavní požadavky na zaměření auditu a na základní strukturu
toku rozpočtových prostředků a informací společně s odpovídajícími kontrolními funkcemi v souladu
s platbami ze strukturálních fondů EU členským státům. Směrnice Komise č. 2064/97, o finanční kontrole
členských států, která se týká operací spolufinancovaných ze strukturálních fondů, podává indikativní popis
požadavků na informace pro zaměření auditu.

5. Finanční kontrola zahraniční pomoci

Základním pravidlem pro zacházení se zahraniční pomocí, bez ohledu na to, zda je včleněna do národ-
ního rozpočtu, je používat mechanizmy finanční kontroly (vnitřní kontrola, interní audit, externí audit),
které v dané zemi existují, k zajištění řádného a efektivního využití této zahraniční pomoci.

Každá země přijímající zahraniční pomoc se musí sama postarat o zabezpečení fungujícího mechaniz-
mu finanční kontroly, který zajistí zdravou správu finanční pomoci a její tok existujícími systémy. Tam, kde
tomu tak není, může být po konzultacích s ministerstvem financí řešením speciálně vytvořený útvar pro
správu programů nebo síť implementačních agentur napojených na jednotlivá ministerstva s tím, že se roz-
počtové prostředky usměrňují prostřednictvím mechanizmu umístěného na ministerstvu financí nebo na něj
napojeného (např. Národní fond pro předvstupní fondy EU – Phare, ISPA a SAPARD – viz oddíl D).

Jako při jakékoli jiné vnitřní kontrole (řízení) je zásadní věcí, aby kontroly vycházely z realistického
odhadu rizika v dané zemi; mezinárodní organizace však vykazují tendenci na základě skutečně oprávně-
ných důvodů používat i v cizích zemích jejich „domácí pravidla“. To je bezpochyby nevyhnutelné, ale pou-
ze jako doplňující opatření. Mezinárodní organizace by se však měly pokusit tato pravidla v dosažitelné míře
harmonizovat, aby se usnadnilo dosažení cíle země přijímající pomoc při správě rozpočtových prostředků
a aby se maximálně využil její existující systém. Země přijímající pomoc mohou provádět správu těchto pro-
středků tak, že pověří jedno ministerstvo – obvykle ministerstvo financí – koordinací zahraniční pomoci.
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Box 10.7 ZAMĚŘENÍ AUDITU

Auditor bude vždy při finanční kontrole vycházet z řady uskutečněných a dokladovaných operací.

V kontextu ústředního rozpočtu nebo rozpočtu územních samospráv bude nutné:

• sledovat jednotlivé výdajové položky a schválené platby,

• kontrolovat převody rozpočtových prostředků ověřené ministerstvem financí nebo státní
pokladnou na ministerstva nebo územní samosprávu,

• sledovat a hodnotit systémy a postupy, jejichž prostřednictvím se uděluje souhlas s platbou
smluvní straně nebo příjemcům dotace,

• doplnit úplnou evidenci plateb dokladem o tom, že platba byla – nebo nebyla – v souladu
s pravidly a nařízeními.

V souvislosti s EU bude nezbytné:

• identifikovat schválené položky rozpočtu EU, které opravňují čerpání prostředků,

• evidovat tok rozpočtových prostředků z Evropské komise na ministerstvo financí,

• sledovat toky rozpočtových prostředků k ministerstvům odpovědným za jejich správu a iden-
tifikovat postupy pro přijímání a další pohyb těchto prostředků,

• sledovat tok rozpočtových prostředků v regionálních a obecních rozpočtech a kontrolovat
postupy pro evidenci jejich přijímání a dostupnost národního spolufinancování, pokud se
vyžaduje, a identifikovat programy a projekty, pro které jsou tyto prostředky určeny,

• zajistit, aby národní rozpočtové prostředky a rozpočtové prostředky EU byly k dispozici
svým příjemcům za předpokladu řádného ověření výdajů a práce nebo poskytovaných slu-
žeb,

• sledovat opačný tok, a to oprávněných výdajů od regionálních a územních jednotek na minis-
terstvo, které odpovídá za jejich správu,

• uvést v soulad doklad o oprávněných výdajích na daný projekt nebo souhrn projektů se zís-
kanými rozpočtovými prostředky a s výkazem zaslaným Komisi.

Zkoumat zaměření auditu je užitečné pro Komisi i pro členské státy, a to při identifikaci možných
zpoždění v toku rozpočtových prostředků a v realizaci projektů a při možných obtížích ve zjišťo-
vání jednotlivých položek výdajů a dále při uvádění do souladu skutečné výše použitých rozpoč-
tových prostředků s původně převedeným objemem.



D. Finanční řízení prostředků z EU v kandidátských zemích

1. Úvod

V (problematické) praxi většiny zemí střední a východní Evropy, které získávají zahraniční technic-
kou pomoc (nazývanou také nenávratná technická pomoc) od EU a od řady bilaterálních a multilaterál-
ních dárců, se tato pomoc nezahrnovala ani do přípravy rozpočtu, ani do jeho plnění.

Existovalo pro to několik důvodů:

• Vzhledem k tomu, že jen zřídka bylo v moci vlády rozhodnout o prioritách při využívání těchto pro-
středků a že plánování se často provádělo mimo obvyklý rozpočtový proces, nemělo prakticky smysl
se pokoušet tyto prostředky do rozpočtu zahrnovat. V případě pomoci získané od bilaterálních dárců
vláda, která pomoc přijímala, často ani neznala objem této pomoci.
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Schéma 10.1 PŘÍKLAD ZAMĚŘENÍ AUDITU NA FONDY EU

Evropská komise

Ustanovená instituce

Prohlášení
o výdajích

Členský stát

KONTROLA

KONTROLA

KONTROLA

KONTROLA

Manažer projektu/operátor

Toky prostředků Toky informací

Národní úřad
pro správu a kontrolu

Regionální instituce
pro správu a kontrolu

Místní instituce pro správu 
a kontrolu/pro řízení programů



• Prostředky zahraniční kontroly často obcházely kontrolní postupy ministerstva financí.

• Za zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a práce, které se financovaly ze zahraniční pomo-
ci, má obecně odpovědnost dárce, nikoli příjemce pomoci.

Někteří multilaterální dárci již začínají převádět na země příjemce více odpovědnosti poskytováním
prostředků formou půjčky nebo grantu. EU např. zavedla již před několika lety Decentralizovaný imple-
mentační systém (DIS – Decentralised Implementation System), který postupně převádí stále větší odpo-
vědnost za hospodaření s těmito prostředky na přijímající zemi.5 Systém Národního fondu je další decent-
ralizací a „Memorandum porozumění při zřizování Národního fondu“, podepsané Komisí a kandidátskými
zeměmi (v různých obdobích), vymezuje Národní fond jako „útvar v rámci ministerstva financí, který usměr-
ňuje prostředky Společenství k příjemcům“. Přijímající země odpovídá za celkovou finanční správu pro-
středků EU získaných do období plného členství v EU (tj. z předvstupních fondů), včetně zadávání veřej-
ných zakázek prostřednictvím Decentralizovaného implementačního systému Komise.

S tím, jak systém Národního fondu převádí více funkcí správy a kontroly na národní úroveň, bude cel-
ková odpovědnost za správu systému převedena na pověřené vedoucí úředníky v dané zemi. V případě
špatné správy nebo zneužití prostředků může Evropská komise vyžadovat vrácení svých prostředků.

Důsledkem zavedení systému Národního fondu je, že kandidátské země musejí upravit a posílit své
postupy pro správu a kontrolu veřejných prostředků. Konkrétně je nutné, aby zavedly nebo zlepšily funk-
ce vnitřní kontroly a vnitřního auditu. Zlepšit je nutné také účetní systémy a systém pro zadávání veřej-
ných zakázek, aby vyhovovaly standardům Evropské unie. Posílení systémů řízení veřejných výdajů je
požadavkem předvstupního období a předpokladem pro efektivní správu prostředků EU. (Příloha II obsa-
huje hlavní otázky, které je nutné zvažovat při zavádění systému Národního fondu a s tím souvisejících
rozpočtových a kontrolních mechanizmů.)

Slovníček pojmů týkajících se zřízení Národního fondu a s tím souvisejících postupů je uveden v bo-
xu 10.8.

2. Zahrnování prostředků EU do národního rozpočtu

V mnoha kandidátských zemích nejsou prostředky ze zahraničních grantů součástí ročního rozpočtu.
To omezuje stanovení priorit a může vést k přesahům a neoptimální alokaci zdrojů. Výsledkem je, že cel-
ková výše disponibilních zdrojů pro určitou oblast nebo ministerstvo není přesně známa, proces není trans-
parentní, obtížná je kontrola a monitoring.

Aby mohla země zahrnout vnější zdroje do národního rozpočtu, je nezbytné znát odhad objemu pro-
středků, který bude pravděpodobně k dispozici. Až donedávna tomu tak nebylo. Podle návodu Společen-
ství pro poskytování technické pomoci vydaného v roce 19996 je už možné zahrnout priority a cíle do
víceletého Přístupového partnerství. Je tudíž možné, aby každá země uváděla pomoc a spolufinancování
pro určité činnosti na zvláštních řádcích rozpočtu nebo v jednom řádku, ve kterém je uveden celkový
objem dotací ze zahraničních zdrojů. První přístup je výhodnější z hlediska stanovení priorit a transpa-
rentnosti. Je však maximálně důležité, aby se vláda a donátor ještě před dokončením rozpočtového pro-
cesu pro následující rok dohodli na objemu prostředků a na prioritách.

V mnoha zemích to může znamenat, že by zákon o rozpočtu měl zahrnovat ustanovení pro prostředky
ze zahraničních dotací (pokud už toto ustanovení v zákoně není) a že ministerstvo financí začlení do svých
předchozích vyhlášek způsob, jakým se tato pomoc v rozpočtových dokumentech zahrne a vykáže.
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Box 10.8 NÁRODNÍ FOND – DEFINICE

Decentralizovaný implementační systém (DIS)

Implementační systém programu Phare, ve kterém je část odpovědnosti za správu převedena
na přijímající zemi a Komisi zůstala konečná odpovědnost podle Smlouvy o založení ES.

Ústřední úvar pro financování a smlouvy (CFCU – Central Finance and Contracts Unit)

Implementační útvar v dané zemi odpovědný za veřejné zakázky, uzavírání smluv a výplatu
peněz na projekty financované z Phare. Vedoucí úředník, který má na starosti programy, odpo-
vídá za technickou implementaci programů těchto projektů.

Implementační agentura (IA – Implementing Agency)

Implementační útvar v dané zemi odpovědný za veřejné zakázky, uzavírání smluv, výplatu
peněz a technickou implementaci projektů.

Společný monitorovací výbor (JMC – Joint Monitoring Committee)

Výbor, který se skládá se zástupců NAO, NAC, PAO a Evropské komise, je odpovědný za
dohled nad programy Phare a nad předvstupními fondy.

Národní koordinátor pro pomoc (NAC – National Aid Co-ordinator)

Úředník dané země (většinou ministr), který má celkovou odpovědnost za plánování a správu
programů financovaných EU v přijímající zemi. Tento koordinátor také zajišťuje úzké propo-
jení mezi obecným procesem přistoupení a využíváním finanční pomoci Společenství a odpo-
vídá za monitorování a hodnocení programů Phare.

Národní úředník pro autorizaci (NAO – National Authorising Officer)

Úředník dané země, který je v čele Národního fondu. Odpovídá za finanční správu před-
vstupních fondů.

Národní fond (NF)

Ústřední jednotka pro správu hotovosti, obvykle na ministerstvu financí, jejímž prostřednic-
tvím jsou prostředky EU převáděny k příjemcům.

Perseus

Systém Evropské komise pro finanční výkazy a zprávy propojený s Decentralizovaným imple-
mentačním systémem (DIS).

Úředník pro autorizaci programu (PAO – Programme Authorising Officer)

Úředník dané země, který je v čele Implementační agentury nebo CFCU. Odpovídá za opera-
ce IA, popř. CFCU, a za řádnou finanční správu projektů, které se mají implementovat.

Vedoucí úředník pro program (SPO – Senior Programme Officer)

Úředník dané země (z ministerstva nebo agentury) odpovědný za technickou implementaci pro-
jektů v případech, kdy je CFCU odpovědný za administrativní a finanční stránku projektů.



3. Výběr modelu pro finanční řízení prostředků EU

Pokud jde o plnění rozpočtu, existují mezi zeměmi rozdíly v systému, který zavedly, a v míře nezávis-
losti jednotlivých ministerstev. Mnoho kandidátských zemí zavedlo pokladní systém, jehož prostřednictvím
se spravují veškeré rozpočtové prostředky. Jiné země delegovaly tuto odpovědnost na jednotlivá minister-
stva nebo na jiné státní instituce. Pokud se jedná o řízení vnějších zdrojů, obecně se doporučuje pokračo-
vat v existujícím systému správy. Neexistuje jedno „standardní“ řešení pro zřízení Národního fondu; kaž-
dá země si musí vyvinout svůj vlastní systém, který odpovídá správní struktuře a celkovému prostředí země.

V některých zemích je možné diskutovat o zřízení oddělené instituce pro řízení pomoci Společenství.
Země by měla, jak je to jen možné, využívat existující systém správy a, pokud to jde, zdokonalovat jed-
notlivé části tak, aby vyhovovaly požadavkům Národního fondu.

Hlavní otázkou je rozdělit pravomoci mezi Národní fond a implementační agentury, zejména pokud
jde o platby. Memorandum o porozumění mezi kandidátskou zemí a Evropskou komisí rozdělení pravo-
mocí mezi Národní fond a implementační agentury předvídá. Podle tohoto uspořádání má Národní fond
odpovědnost za celkové finanční řízení pomoci Společenství a implementační agentury odpovídají za
finanční a technickou implementaci specifických dotací a prostředků. Platby se uskutečňují jedním ze
dvou způsobů popsaných dále.

a) Používání pokladny

V zemích s rozvinutým systémem státní pokladny, která odpovídá za řízení rozpočtu země, je logic-
ké, aby Národní fond existoval v rámci státní pokladny. V tomto pojetí by bylo hlavní odpovědností stát-
ní pokladny vůči Národnímu fondu finanční řízení a provádění plateb za smlouvy uzavírané implemen-
tačními agenturami (viz dále). Pokladna anebo Národní fond také vznášejí požadavky na prostředky
Evropské komisi, vedou účetnictví a připravují finanční výkazy. Protože většina pokladen není sama o sobě
bankou, potřebuje si pokladna zřídit účet u komerčních bank v dané zemi nebo u centrální banky.

b) Používání oddělené organizace Národního fondu

V zemích, které nemají státní pokladnu a ve kterých jednotlivá ministerstva odpovídají za finanční
řízení a mají své vlastní bankovní účty, by měla být oddělená organizace Národního fondu zřízena v rám-
ci ministerstva financí. Národní fond pak bude fungovat jako pokladna pro řízení pomoci Společenství.

Při navrhování tohoto systému je nutné rozhodnout, kdo bude mít pravomoc provádět platby na pří-
slušných účtech (které podle Memoranda musí Národní fond zřídit). Platby může provádět buď Národní
fond, nebo implementační agentury. Odpovědnost za používání správných postupů finančního řízení by
měl mít Národní fond.

Některé země se systémem pokladny si mohou zřídit samostatnou organizaci pro zavedení systému
Národního fondu, tj. paralelní pokladnu. V tomto pojetí buď mohou být účty vedeny pokladnou, nebo lze
zavést oddělené účty pro prostředky EU mimo pokladnu, přičemž hlavní nevýhodou této druhé možnos-
ti je, že může docházet ke zdvojování funkcí s pokladnou.

Z hlediska finanční kontroly by se mělo rozhodnout, zda instituce spadá pod pravomoc existujícího
útvaru pro interní audit (např. v rámci ministerstva financí), nebo zda je nutné vytvořit nový útvar pro
interní audit.
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4. Implementační agentury

Správu, finanční a technické řízení programů a projektů financovaných z předvstupní pomoci EU
(ISPA a SAPARD) a programu Phare provádějí implementační agentury. Implementační agentury odpo-
vídají za návrh projektů a za celý proces veřejných zakázek podle Decentralizovaného implementačního
systému Phare a také za dohled nad projekty. Platby relevantních smluv provádějí buď samy implemen-
tační agentury, nebo Národní fond; to závisí na tom, jaký byl zvolen model – viz výše. Pokud platby pro-
vádí Národní fond, implementační agentury ověřují, zda dostaly požadované dodávky nebo služby, a poža-
dují, aby byla provedena platba.

Národní fond by měl v obou výše uvedených případech uzavřít dohodu s každou implementační agen-
turou. Tato dohoda vymezuje odpovědnost implementačních agentur. V závislosti na správním systému
země může být nutná i sekundární legislativa.

Implementační agenturou může být buď odbor ministerstva, nebo jednoúčelový útvar pro veřejné
zakázky. V některých případech byly implementační agentury vytvořeny z útvarů, které se v předchozích
letech zabývaly implementací projektů Phare. Je dobré, aby měly určité zkušenosti s veřejnými zakázka-
mi v rámci decentralizovaného implementačního systému. Jak popisuje box 10.8, implementační agentu-
ry pracují pod dohledem úředníka pro autorizaci programu (Programme Authorising Officer – PAO).

5. Interní audit a kontrola

Požadované funkce interního auditu by měly provádět odbory pro interní audit příslušných výdajo-
vých ministerstev. Odbor ministerstva financí pro interní audit (nebo kterýkoli jiný útvar, jenž má celko-
vou odpovědnost za interní audit) může považovat za nezbytné podílet se v přechodném období na inter-
ním auditu celé pomoci Společenství a trvale zabezpečovat, aby odbory ministerstev uplatňovaly pro interní
audit odpovídající standardy a postupy. To doplní jeho celkovou a trvalou odpovědnost za poskytování
návodů a za koordinaci ministerstev ve vztahu k internímu auditu.

6. Monitorování

Jak požaduje článek 15 Memoranda o porozumění, při zřizování Národního fondu by měl být zave-
den Společný monitorovací výbor, který bude dohlížet na vývoj programů v rámci pomoci Společenství.
Jeho členy by měli být národní koordinátor pomoci, národní úředník pro autorizaci, zástupce (nebo zástup-
ci) Evropské komise a úředník pro autorizaci programů z implementačních agentur.

Společnému monitorovacímu výboru pomáhají monitorovací podvýbory, které by se měly zřídit na
základě cílů sektorů nebo programů. Členy monitorovacího podvýboru budou národní úředník pro auto-
rizaci, úředník pro autorizaci programu a zástupci jejich implementační agentury a Evropské komise.
Smyslem zavedení monitorovacích podvýborů je pravidelný dohled nad projekty, za které odpovídají.

7. Školení zaměstnanců

Řada úředníků, kteří se podílejí na práci Národního fondu, je již obeznámena s Decentralizačním
implementačním systémem Phare, např. prostřednictvím své předchozí práce v implementační jednotce
pro projekty. Pracovníci v útvarech kontroly a auditu však znalosti o pravidlech Společenství o veřejných
zakázkách mít nemusejí.
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Školení pro pracovníky v souvislosti s fungováním Národního fondu (pokladna, Národní fond, imple-
mentační agentury, odbory pro interní audit a nejvyšší kontrolní instituce) by mělo být provedeno podle
pravidel Společenství pro veřejné zakázky. Užitečná pro zlepšení celkové výkonnosti systému může být
výměna informací mezi implementačními agenturami, stejně jako zkušenosti zemí, které v této oblasti již
postoupily dále.

8. Zajištění funkční efektivnosti systému

Pro zřízení Národního fondu a navazujícího systému kontroly bude nezbytné značné úsilí a plánová-
ní. Může být nutné, jak jsme se zmínili výše, přijmout specifickou sekundární legislativu, která jasně sta-
noví úlohu a odpovědnost dotyčných pracovníků a institucí. Doporučuje se také připravit návod ve formě
manuálů, který vymezí činnosti a odpovědnost těchto institucí.

Návod a instrukce by měly zahrnovat:

• vnitřní postupy Národního fondu nebo pokladny pro řízení prostředků EU,

• postupy pro řízení operací mezi Národním fondem a implementačními agenturami,

• vzory pro standardní dokumentaci,

• postupy pro užívání bankovních účtů,

• postupy kontrol ex ante a interního auditu,

• monitorovací postupy.

Příprava na zřízení Národního fondu je prací časově velmi náročnou a neměla by být podceněna.
Všechny dotyčné instituce by se měly zúčastnit procesu zavádění systému, školení pracovníků a vytváře-
ní nezbytného pracovního prostředí. Mnohem složitější, než by se očekávalo, je zejména zajištění nezbyt-
né kontroly, kontrolních míst a dostatečného proškolení pracovníků. Systémy účetnictví, vykazování
a monitorování se často přehlížejí. Znamená to, že je nezbytná správná organizační struktura, zajištění
pracovníků a školení před jejich implementací. Další podrobnosti lze nalézt v Příloze II této knihy.
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1. Viz také standardy INTOSAI (1992) a SIGMA (1996c).

2. Druhá zpráva Výboru nezávislých expertů pro reformu Evropské komise (z 10. září 1999) (odstavec 4.18.1).

3. Definice byla schválena správní radou Institutu pro interní auditory z června 1999.

4. Standardy pro profesní praxi interního auditu vydané Institutem pro interní auditory.

5. Manuál DIS ze září 1997, připravený Evropskou komisí, platí pro implementaci decentralizovaných programů
Phare. Manuál definuje standardní postupy, které musejí dodržovat všechny útvary implementující programy Pha-
re, pokud neexistuje formální písemná dohoda s Komisí o ustanoveních jiných. Manuál vychází ze směrnice pro
Phare a z pravidel financování – rámcové dohody uzavřené s každou zemí – a z předchozích manuálů Phare.

6. Rozhodnutí Komise (SEC (1999) 1596 konečná verze: Návody pro implementaci programů Phare pro kandidát-
ské země na období 2000–2006 při aplikaci článku 8 Nařízení 3906/89).
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A. KLÍČOVÉ POJMY

1. Systémy zaměřené na fázi plnění rozpočtu

Základními prvky efektivního systému řízení a kontroly plnění rozpočtu jsou:

• systémy vnitřní kontroly, které zajistí úsporné a efektivní nakládání s veřejnými rozpočtovými pro-
středky, s aktivy a pasivy, a to v souladu s danými pravidly,

• systémy řízení hotovosti,

• systémy vnitřního a vnějšího auditu, které mají ověřit, zda postupy při řízení veřejných výdajů dosa-
hují nezbytných standardů v oblasti právního rámce, efektivnosti a účelnosti,

• účetní a monitorovací systémy (viz část IV).

2. Výdajový cyklus

Výdajový cyklus se skládá z následujících etap:

• Rozpis schválených výdajů – uvolnění rozpočtových prostředků ministerstvům a agenturám. Zmoc-
nění k použití rozpočtových prostředků (k realizaci výdaje) musejí být agenturám dána včas, aby se
zajistilo efektivní a účelné plnění rozpočtu, a to prostřednictvím takových nástrojů, jako je plán plně-
ní rozpočtu nebo oprávnění k použití jeho rozpočtu.

• Závazek. Etapa závazku je stadiem, ve kterém se objevuje povinnost budoucí platby. Znamená povin-
nost zaplatit, když třetí strana splnila podmínky smlouvy. V této etapě je nezbytné ověřit, že (1) návrh
na užití rozpočtových prostředků je potvrzen oprávněnou osobou, (2) peníze jsou určeny pro v roz-
počtu stanovený účel a pro relevantní kategorii výdajů je stále ještě k dispozici dostatečný objem
rozpočtových prostředků a (3) výdaj je navrhován v rámci správné kategorie. Existovat musí systém
pro řízení víceletých závazků.

• Dodávky – jejich ověření (potvrzení). V této etapě je dodáno zboží anebo služby a je ověřen jejich
soulad se smlouvou nebo s objednávkou. Pokud země používá akruální systém účetnictví, zvyšují
se aktiva a pasiva vlády a tento přírůstek se eviduje v účtech. Výdaje v etapě ověření již představu-
jí vzniklý závazek úhrady. Když jsou zboží nebo služby dodány, je nutné ověřit dokumenty o tom,
že zboží bylo získáno a služby byly skutečně provedeny.
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• Úhrady. V této etapě se provede platba. Předtím je nezbytné prostřednictvím požadovaných účetních
kontrolních postupů potvrdit, že: (1) výdaj je regulérně přislíben, (2) osoba k tomu kompetentní
potvrdila, že zboží bylo obdrženo nebo že služba byla poskytnuta podle očekávání, (3) faktura a dal-
ší doklady požadující platbu jsou v pořádku a fakturu lze proplatit a (4) ten, v jehož prospěch jsou
peníze určeny, je správně identifikován. Poté, co se uskuteční konečná platba, je nutné prozkoumat
a analyzovat výdaje k proplacení a vykázat všechny odchylky.

Udržet závazky pod kontrolou vyžaduje: (1) efektivní kontrolu používání rozpočtových přídělů v eta-
pě závazku, (2) správnou formulaci rozpočtu, která zajistí soulad závazků s projekcemi rozpočtu, (3) kon-
trolovat víceleté závazky a (4) uplatňovat vhodné systémy pro vnitřní kontrolu (řízení).

Pro sledování operací v každé etapě výdajového cyklu je nutné disponovat uceleným systémem roz-
počtového účetnictví, resp. účetnictví rozpočtových výdajů.

K zajištění efektivní implementace rozpočtu by se měla dát přednost interním kontrolním postupům
(v rámci jednotlivých ministerstev) před kontrolou ex ante prováděnou centrální agenturou; to však vyža-
duje, aby jednotlivá ministerstva disponovala rozsáhlými systémy kontroly řízení (a interním auditem).

K efektivní implementaci programů by měli mít manažeři možnost určité flexibility při rozhodování
o tom, které vstupy jsou pro zajištění služeb nutné. Pro udržení výdajů pod kontrolou je nutné zavést pra-
vidla pro omezení převodů mezi mzdovými a ostatními osobními náklady a ostatními položkami. Převo-
dy mezi programy by neměly měnit v rozpočtu stanovené priority.

Rozpočtové příděly představují výdajové limity, jejichž platnost/možnost čerpání v zásadě končí kon-
cem roku. Existuje-li v rozpočtovém systému disciplína, je možné zvážit převody z jednoho roku do roku
druhého v případě kapitálových výdajů a pro malý objem běžných výdajů. Každopádně je nutné tyto pře-
vody přísně regulovat a předkládat k odsouhlasení ministerstvu financí.

Ucelený střednědobý přehled o realizaci rozpočtu slouží k zajištění toho, aby se programy prováděly
efektivně, a také k tomu, aby bylo možné vzít v úvahu změny ekonomického prostředí a další nepředví-
datelné faktory, které mají dopad na rozpočet. Novely rozpočtu schválené parlamentem mohou být spo-
jeny s dodatečnými schválenými rozpočtovými výdaji (příděly); jejich rozsah a obsah by však měl být
přísně regulován ministerstvem financí a jejich počet by měl být omezen na jednu až dvě novely za rok.

3. Rozpočtování a kontrola mzdových a ostatních osobních nákladů

Ke zlepšení řízení služeb veřejného sektoru, ke zlepšení pobídek pro zaměstnance a k posílení kon-
troly mzdových a ostatních osobních nákladů by se měly učinit příslušné kroky v různých oblastech; zejmé-
na se jedná o následující oblasti:

• většina současných zákonů a všechny návrhy zákonů by se měly revidovat tak, aby byl stanoven
jejich dopad (rozpočtový a další), a také z hlediska toho, zda vláda může zajistit jejich efektivní zave-
dení. V mnoha zemích je nutné posílit administrativní proces, a to jak v oblasti legislativy, tak v
oblasti dohledu a ústavního soudnictví. Země, které nemají obecný zákon o správních postupech, by
měly zvážit jeho přijetí;

• systémy odměňování by měly být upraveny tak, aby obsahovaly pobídky ke kariérnímu postupu
a k lepšímu výkonu a aby byly transparentní a předvídatelné;
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• počítačem zpracovávané systémy mzdové administrativy by měly být kompatibilní v rámci celého
vládního sektoru tak, aby existovaly podmínky pro lepší kontrolu nákladů na zaměstnance a také pro
plánování zaměstnanosti;

• politickou prioritu by měly mít programy a činnosti zaměřené na potírání korupce; ty by měly být
připraveny a uvedeny do praxe ve většině zemí jako součást právních a institucionálních reforem;

• je nezbytné věnovat se odbornému školení, aby se podpořilo konzistentní zavedení zákona o státní
službě a lepší správní kultura. Další vzdělávání by mělo být vhodně napojeno na kariérní řád.

Kromě těchto kroků by bylo dobré, kdyby reformní země zvažovaly zavedení standardů a postupů
v oblasti kontroly klasifikace pracovních míst v rámci organizací veřejného sektoru. Dalším důležitým
opatřením ke zlepšení kvality a efektivnosti rozhodování ve veřejném sektoru je vytvořit stabilní a profe-
sionálně zdatnou skupinu řídících pracovníků – vrcholových manažerů státní správy, prostřednictvím vhod-
ných institucí a postupů.

Rozpočtová kontrola mzdových a ostatních osobních výdajů je jednou z nejzávažnějších otázek řízení roz-
počtu. Ministerstvo financí by mělo spolupracovat v následujících oblastech, které by měly být integrovány
do rozpočtového procesu. Jedná se o: (1) rozhodnutí o změnách počtu pracovníků jednotlivých ministerstev,
(2) krátkodobé a dlouhodobé finanční důsledky snížení počtu zaměstnanců a opatření na snížení nákladů včet-
ně závazků vůči penzijnímu systému a (3) finanční komponenty systému mezd pro celý veřejný sektor.

V mnoha členských státech EU je mzda státních úředníků stanovena spíše prostřednictvím centrální-
ho mechanizmu, který určuje celkový objem mezd a roční zvýšení osobních nákladů, než prostřednictvím
decentralizovaného systému, ve kterém mají vládní agentury nebo ministerstva při rozhodování o zaměst-
nanosti a o úpravách mezd autonomii. Bez ohledu na to, který systém země používá, potřebuje vláda,
zejména ministerstvo financí, posílit horizontální systémy pro monitorování a kontrolu osobních nákladů.

Měly by být zavedeny zvláštní limity mzdových a osobních nákladů. Tyto limity by se měly týkat jak
mzdových nákladů, tak počtu zaměstnanců. Ministerstva a agentury by měly pravidelně vykazovat infor-
mace o počtech zaměstnanců, měly by rozlišovat mezi obsazenými a volnými pracovními místy a tyto
informace by měly zahrnovat i údaje o využívání příležitostných pracovníků a konzultantů. Limity počtu
zaměstnanců by měly být ve shodě se schválenými ukazateli rozpočtových výdajů na mzdy a osobní nákla-
dy a měly by se vykazovat v rozpočtových podkladech.

V řadě reformních zemích se mzdy vztahující se k neobsazeným místům rozdělují mezi zaměstnan-
ce ministerstev a agentur. Někdy se vytváří „speciální fond“, který ministerstva využívají výlučně pro
mzdy vrcholových zaměstnanců, pro najímání konzultantů a další účely. Tato praxe by se měla odstranit.
Vnitřní kontrola by se měla zaměřit také na předcházení neautorizovaným převodům rozpočtovaných pro-
středků na mzdy, na zvýšení odměn a na příplatky ke mzdě.

Souběžně se zlepšením rozpočtového řízení mzdových výdajů musejí tranzitivní země vytvářet při-
měřené kapacity pro koordinaci řízení a kontrolu řízení lidských zdrojů (pro oblast rozhodování ve státní
službě, zavádění pravidel, koordinaci a monitorování při řízení lidských zdrojů na ministerstvech a vlád-
ních agenturách a pro provádění poradenské činnosti).

4. Veřejné zakázky

Správně fungující systém veřejných zakázek, který podporuje spravedlivou a transparentní soutěž při
přidělování smluv veřejným a soukromým organizacím, je pro podnícení rozvoje trhu a pro dobré řízení
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veřejného sektoru zásadní. Správná politika a správné postupy při zadávání veřejných zakázek mohou sní-
žit výši veřejných výdajů, přinést rychlé výsledky, stimulovat rozvoj soukromého sektoru a snížit ztráty,
zpoždění, korupci a neefektivnost ve vládním sektoru.

K opatřením zaměřeným na zlepšení zadávání veřejných zakázek patří: (1) zavedení dobré legislati-
vy týkající se veřejných zakázek, která by v tranzitivních zemích měla být v souladu se směrnicemi ES
a s dalšími mezinárodními požadavky (např. WTO – Světové organizace obchodu), (2) zřízení centrální
instituce pro veřejné zakázky (PPO – public procurement organisation), která by měla celkovou odpo-
vědnost za navrhování a realizaci opatření v rámci politiky veřejných zakázek, (3) rozvoj schopností minis-
terstev a agentur zadávat veřejné zakázky, (4) návrh a realizace národních školicích programů vedených
PPO, (5) zavedení postupů účinné kontroly a vyřizování stížností.

5. Nákupy zboží a služeb

Nakupováním zboží a služeb lze převést některé činnosti, které vykonával vládní sektor, do sektoru
soukromého. Přitom je důležité, aby: (1) se smlouvy pečlivě zkoumaly a přidělovaly na základě soutěže,
(2) chránila se transparentnost a kvalita služeb, (3) specifikovaly se výkonnostní standardy a (4) podrob-
ně se monitoroval výkon toho, kdo smlouvu získal. Tam, kde ekonomické prostředí nepodporuje soutěži-
vost mezi zájemci o získání smlouvy a kde neexistuje řádný dohled, mohou vznikat při nákupech zboží
a služeb problémy.

6. Řízení hotovostních operací

Řízení hotovostních operací sleduje následující cíle: agregované řízení výdajů, efektivní realizaci roz-
počtu, minimalizaci nákladů vypůjčování si a maximalizaci výnosů z alokace zdrojů (tj. příjmu z úroko-
vě výnosných depozit).

Hotovostní plánování je nezbytné. Zahrnuje: (1) přípravu ročního plánu realizace rozpočtu, který by
měl být rolován čtvrtletně, (2) v rámci tohoto ročního plánu realizace rozpočtu přípravu měsíčních hoto-
vostních a výpůjčních plánů, (3) týdenní revize měsíčních hotovostních plánů realizace rozpočtu. Pro pří-
pravu měsíčních hotovostních plánů je nezbytný monitoring závazků, aby se předešlo generování nedo-
platků nebo zpoždění v placení. S výjimkou speciálních případů musejí být hotovostí plány v souladu
s predikcí rozpočtu.

Nezbytná je centralizace hotovostních zůstatků. Tuto centralizaci je možné realizovat prostřednictvím
provádění vládních plateb přes jediný účet státní pokladny. Jediný účet státní pokladny je účet nebo něko-
lik spojených účtů, jejichž prostřednictvím jsou prováděny veškeré vládní platby. Měl by mít následující
charakteristiky: (1) denní centralizaci zůstatků účtů vlády, (2) otevírání účtů se souhlasem státní poklad-
ny a (3) zaznamenávání transakcí na těchto účtech podle jednotného klasifikačního systému. Pro geogra-
ficky vzdálené výdajové jednotky může být však mnohem efektivnější zavést systém oddělených ban-
kovních účtů spravovaných systémem přidělování záloh (ve smyslu toho, že nová záloha je poskytnuta po
doručení potvrzení z účetního výkazu o využití zálohy předchozí). Použití centralizovaného jediného účtu
státní pokladny a systému státní pokladny nesmějí vést ke ztrátě odpovědnosti výdajových agentur za říze-
ní programů. Výdajové agentury musejí vést své vlastní účetní knihy a provádět potřebnou řídicí kontro-
lu, dokonce i když jsou hotovostní toky příjmů a výdajů centralizovány.

Bez ohledu na uspořádání organizace výběru daní a provádění plateb musí být státní pokladna zod-
povědná za kontrolu všech bankovních účtů centrální vlády vč. účtů mimorozpočtových fondů, pokud exi-
stují. Pokud jsou do výběru daní nebo provádění plateb začleňovány komerční banky, musejí být bankovní
dohody sjednány a odsouhlaseny státní pokladnou.
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7. Výpůjčky

Je nutné, aby vládní dluhová politika byla připravena s předstihem a aby výpůjční plány byly zveřej-
něny. Střednědobý zahraniční dluh by měl být kontrahován v souladu s rozpočtem nebo víceletým výpůjč-
ním programem. Čerpání a výpůjčky je nutné přesně sledovat. Výpůjčky a garance musejí být předlože-
ny ke schválení parlamentu a měly by být řádně kontrolovány. Rozpočet by měl minimálně stanovit celkový
strop pro výpůjčky a garance.

8. Systémy pro vnitřní kontrolu a vnitřní audit

Vnitřní kontrola ve vládním sektoru má zajistit řádné a efektivní fungování ministerstev, agentur a dal-
ších organizací tohoto sektoru, chování, které je konzistentní s jejich cíli a záměry a umožňuje předchá-
zet plýtvání, zneužití a špatnému řízení. Zahrnuje celou škálu mechanizmů, které zajišťující, že rozpočto-
vá a další opatření se provádějí řádně; patří sem zejména následující:

• finanční výkaznictví,

• monitorování výkonu,

• efektivní komunikační systémy mezi vedením a zaměstnanci,

• účetní kontroly,

• procesové kontroly,

• kontroly veřejných zakázek.

Obecně platí, že povinnosti úředníků pracujících na ministerstvech a v agenturách by měly být zře-
telně odděleny, aby se omezilo riziko nepřípustného chování. Každá organizace veřejného sektoru by měla
mít útvar pro interní audit, který odpovídá za hodnocení efektivnosti systémů a postupů, o nichž jsme se
zmínili výše.

Je nutné mít funkčně nezávislý mechanizmus interního auditu nebo inspekce s patřičným rozsahem
kompetencí. Měl by splňovat následující kritéria: (1) být funkčně nezávislý, (2) mít adekvátní mandát pro
provádění auditu a (3) používat mezinárodně uznané standardy pro audit. Tyto systémy slouží k prevenci
a k provádění úkonů zamezujících protiprávní chování a k získávání peněz za ztráty, ke kterým došlo
v důsledku protiprávního chování nebo nedbalosti.

Efektivní systém vnitřní kontroly vyžaduje, aby se vrcholové vedení cítilo zavázáno pracovat efek-
tivně.

9. Zřízení Národního fondu

Evropská komise převádí stále více odpovědnosti za spravování prostředků EU na přijímající zemi.
Zřízení Národního fondu je v tomto směru dalším krokem. Přijímající země odpovídá za celkovou sprá-
vu prostředků z předvstupních fondů, včetně řízení operací při zadávání veřejných zakázek, a to pro-
střednictvím decentralizovaného implementačního systému DIS (Decentralised Implementation System).
V případě špatné správy nebo zneužití těchto prostředků může Komise vyžadovat jejich vrácení.
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U reformních zemí může v důsledku zavedení systému Národního fondu vzniknout potřeba přizpů-
sobit a posílit postupy správy a kontroly prostředků z předvstupních fondů. To zahrnuje:

• zavedení účinných postupů řízení operací s těmito prostředky; obvyklým řešení je začlenění Národ-
ního fondu do systému státní pokladny;

• založení a akreditace relevantních implementačních agentur, které odpovídají za administrativní
a finanční řízení prostředků z těchto fondů;

• posílení postupů interního auditu a (vnitřní) kontroly řízení;

• zřízení požadovaných monitorovacích výborů a monitorovacích postupů;

• školení pracovníků systému Národního fondu (např. pracovníků pokladny, Národního fondu, imple-
mentačních agentur, útvarů pro interní audit a nejvyšší kontrolní instituce);

• přípravu nezbytné sekundární legislativy a manuálů pro řízení.

Proces zavádění systému Národního fondu je složitý a časové náročný. Všechna dotyčná ministerstva
a agentury by se měly zúčastnit procesu zavádění systému, školení pracovníků a vytváření nezbytných
organizačních předpokladů a pracovního prostředí. Hlavní odpovědnost za řízení tohoto procesu mívá
obvykle ministerstvo financí.

B. SMĚRY REFOREM

Proces plnění rozpočtu obvykle vyžaduje zlepšení ve dvou hlavních směrech: zlepšení řízení a kon-
troly výdajů a vytváření podmínek pro zvyšování efektivnosti vládních výdajů. Je nutné nalézt mezi těmi-
to dvěma rozdílnými požadavky odpovídající rovnováhu.

V prvé řadě by se měly změny v reformních zemích zaměřit na posílení systémů řízení a kontroly
výdajů. Prvořadou podmínkou efektivní kontroly výdajů je příprava reálného rozpočtu a dále to, že se již
při jeho přípravě (viz II. část) zohlední opatření zaměřená na kontrolu nad budoucím vývojem trvalých
nároků na rozpočet (jako jsou např. nárokové výdaje typu úroků, mezd atd.). Při plnění rozpočtu je nutné
věnovat zvláštní pozornost následujícím aspektům:

• uvolňovat rozpočtové prostředky včas,

• plánovat pokladní operace v souladu s uvolňováním výdajů a počítat přitom s přicházejícími závaz-
ky (apriorní podmínkou je správná příprava rozpočtu); zlepšit projekci příjmů,

• centralizovat zůstatky prostředků na bankovních účtech vlády (spolu s centralizovaným monitoro-
váním operací) prostřednictvím systému jednotného účtu státní pokladny,

• efektivně kontrolovat výdaje v každé etapě rozpočtového cyklu (bez ohledu na to, jakou mají tyto
kontroly organizační formu – ex ante, vnitřní a vnější),

• provádět odpovídající monitorování rozpočtu v každé etapě výdajového cyklu (závazek, ověření
a platba),
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• mít transparentní postupy pro zadávání veřejných zakázek, které v těchto zemích musejí být v sou-
ladu se směrnicemi ES a závazky vůči WTO,

• posílit odpovědnost ministerstva financí při řízení a kontrole mzdových a ostatních osobních nákladů,

• zavést limity počtu zaměstnanců a také specifická omezení na výdaje na mzdy a ostatní osobní nákla-
dy,

• zlepšit postupy při řízení dluhu,

• posílit systémy vnitřní kontroly,

• v rámci ministerstev a agentur zřídit útvary pro interní audit.

V reformních zemích je nutné věnovat zvláštní pozornost složitému a časově náročnému procesu zave-
dení systému Národního fondu, který spravuje prostředky předvstupních fondů EU.

Další kroky zahrnují: zlepšení efektivnosti veřejných výdajů na základě flexibilních pravidel pro pře-
vody výdajů (např. z jedné rozpočtové kapitoly do jiné); umožnění převodů kapitálových výdajů a even-
tuálně i běžných výdajů z jednoho roku do roku druhého, avšak za velmi přísně vymezených podmínek
a pod dohledem ministerstva financí; uplatňování pobídek pro efektivnější řízení a projekci hotovostních
toků.
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Systémy účetnictví a výkaznictví mají zásadní význam nejen pro řízení rozpočtu, ale i z hlediska pro-
sazování finanční odpovědnosti a pro finanční politiku. K zajištění správného plnění rozpočtu a řádného
využívání veřejných prostředků je nezbytné sledovat použití rozpočtových přídělů na každém stupni výda-
jového cyklu. Obavy z budoucích důsledků současných rozhodnutí stimulují vládu k lepšímu účtování
závazků, zatímco starost o provozní výkonnost napomáhá rozvoji systémů hodnocení úplných nákladů
programů a systémů evidence vládního majetku a jeho využívání.

A. Účetní systém

1. Základ účetnictví

Základem účetnictví jsou účetní principy, které určují, kdy by se měly operace a další skutečnosti stát
předmětem finančního vykazování. Existuje celé spektrum účetních principů, které se pohybují od jed-
noho extrému – pokladního (cash) základu1* – až ke druhému extrému – základu plně akruálnímu. Mezi
nimi existuje několik variant modifikovaného pokladního a modifikovaného akruálního účetnictví. V pra-
xi je účetnictví směsicí pokladního a akruálního principu.

a) Účetnictví na bázi peněžních (pokladních) toků

„Účetnictví na pokladním principu sleduje tok peněžních prostředků. V tomto systému se evidují ope-
race a události jenom tehdy, když se uskuteční příjem nebo výplata peněz.“1 Finanční výkazy zpracova-
né v tomto systému účetnictví zachycují peněžní inkasa a platby a počáteční a koncové zůstatky na peněž-
ních účtech. Předností finančního výkaznictví vycházejícího z pokladního účetnictví je jeho jednoduchost
a srovnatelnost s měnovými údaji.

Od výkazů založených na pokladním principu se očekává, že prokáží soulad výdajů se schválenými
ukazateli rozpočtu, které jsou ve většině zemí stanoveny také na pokladním principu. V zájmu transpa-
rentnosti však musejí být doplněny údaji o závazcích a povinnostech, které vyplývají z realizace rozpoč-
tu. Proto v zemích, které používají pokladní princip účetnictví, existuje tradičně dvojí přístup: (1) „roz-
počtové účetnictví (neboli účetnictví o výdajích)“, které sleduje příděly rozpočtových výdajů a jejich
využívání v jednotlivých stadiích výdajového cyklu, zvláště ve stadiu závazků, a (2) účetnictví na poklad-
ním základě, které eviduje operace pouze tehdy, když jsou přijaty nebo vydány peněžní prostředky.2 Poklad-
ní účetní systém se také doplňuje: (1) prozatímními účty neboli účty pod čarou pro sledování určitých
závazků, např. v pokladně deponovaných dluhových nástrojů druhé smluvní strany, pro nedoplatky, pro
nesplacené faktury, pro zálohy a také pro finanční majetek, např. pro zálohy a likvidní investice a (2) účto-
vání dluhu na akruálním principu.

Běžnou úpravou v účetnictví založeném na pokladním principu je, že se účtuje i po určité dodatkové
období (např. po dobu 30 nebo 60 dnů) po skončení fiskálního roku.3 Vzhledem k tomu, že některé peněž-
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ní transakce uskutečněné počátkem fiskálního roku se vztahují k fiskálnímu roku předchozímu, má tato
úprava zajistit větší srovnatelnost vykazovaných operací s odhady v rozpočtu. Dodatkové období se týká
především výdajů a v menší míře i příjmů. Platby uskutečněné v dodatkovém období, které se týkají ope-
rací majících původ v předchozím fiskálním roku, se vykazují jako: (1) výdaje předchozího fiskálního roku
a (2) změna stavu prostředků v roce, ve kterém operace nastala na vrub účtu „rozpočtových výdajů před-
chozího roku“. Ve srovnání s „čistě“ pokladním účetnictvím spočívá výhoda v tom, že se evidují údaje
o příjmech a výdajích na základě realizace rozpočtu, i když jen částečně. Existence dvojího účetnictví
během dodatkového období – jednoho, které se týká běžného roku, a druhého, které se týká předchozího
roku – však může vést ke zmatkům a někdy až k tzv. tvořivému účetnictví. Rozpočtové údaje je nutné chro-
nologicky upravovat, aby bylo možné porovnávat fiskální a monetární statistické přehledy.

b) Akruální účetnictví

„Plně akruální účetnictví vykazuje operace a události v momentu, kdy nastanou, bez ohledu na to, kdy
byla přijata nebo vyplacena peněžní částka. Příjmy se vykazují v rozsahu, ve kterém měly v daném roce
nastat, bez ohledu na to, zda byly vybrány, nebo nebyly. Výdaje odrážejí objem zboží a služeb, který se
spotřeboval během daného roku, bez ohledu na to, zda za ně bylo zaplaceno. Náklady spojené s majet-
kem se časově rozkládají a vykazují se, když jsou využívány při poskytování služeb.“ (IFAC, 1991) Plně
akruální účetnictví4 se podobá účetním systémům pro soukromé podniky (komerčnímu účetnictví).

Finanční výkazy v rámci plně akruálního účetního systému zahrnují výnosy, náklady (včetně odpisů),
aktiva (finanční a hmotná, běžná a kapitálová), pasiva a další ekonomické toky. Hlavní rysy akruálního
účetního systému jsou podrobně uvedeny v této kapitole níže.

Plně akruální účetnictví se používá k posouzení úplných nákladů programů, včetně spotřeby fixního
kapitálu (odpisů).

Vzhledem k tomu, že požadavky na plně akruální účetnictví jsou náročné, existují v praxi mnohé pří-
klady úprav akruálního principu; mezi ně patří např.:

• Většina aktiv a pasiv se vykazuje v souladu s akruálním principem, avšak příjmy se vykazují na
základě pokladního principu nebo velmi podobného principu, protože propočíst přesně příjmy v obje-
mu, ve kterém by mohly být vybrány, může být problematické.

• Vykazují se všechny závazky s výjimkou určitých položek, např. závazků vůči důchodovým systé-
mům, pokud jsou tyto systémy financovány na průběžném, a nikoli fondovém principu.

• Vykazují se všechna aktiva s výjimkou některých druhů, jako je infrastruktura, obrana a kulturní
objekty, které jsou odepsány v momentě jejich nabytí nebo výstavby (jako např. ve Španělsku).

• Všechna fixní aktiva se odepisují v momentě jejich nabytí nebo výstavby (tak je tomu např. ve vět-
šině provincií Kanady). Tato metoda se někdy nazývá „modifikovaný akruální princip“,5 nebo „výda-
jová metoda“, přičemž pod výdaji se rozumějí výdaje ve smyslu metodiky SNA93. (Metodika SNA93
odlišuje použití zdrojů v daném účetním období, což je výdaj definovaný v rámci plně akruálního
principu, od provedených výdajů, které představují hodnotu zboží a služeb nabytých během stejné-
ho období.) Tuto úpravu akruálního účetnictví nelze použít pro stanovení úplných nákladů progra-
mů, ale její aplikace je snazší než v případě plně akruálního účetnictví. Ve srovnání s účetnictvím
na pokladním základě má výhodu v účtování splatných závazků v době, kdy se objeví, a nikoli v době,
kdy jsou proplaceny, a – obecněji řečeno – v tom, že poskytuje rámec pro stanovení závazků. Dob-
ře vyhovuje základním požadavkům na účetnictví a výkaznictví v rámci vládního sektoru.
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Box 11.1 PŘÍKLAD SROVNÁNÍ ÚČETNÍCH POSTUPŮ

2. Srovnání účetních systémů

Box 11.1 a schéma 11.1 ilustrují velké rozdíly mezi účetnictvím založeném na pokladním, plně akru-
álním a upraveném akruálním principu.

Schéma 11.1 ukazuje, že akruální účetnictví vyžaduje analýzy faktur, abychom mohli identifikovat:
(1) přírůstek hmotných aktiv (které je možné ihned odepsat v rámci určité úpravy účetnictví na akruálním
principu) a (2) další smluvní platby (např. změny na účtu zálohových plateb). Bez ohledu na účetní systém
se tento postup vyžaduje zejména pro stavební práce, protože systém smluvních plateb se zásadně liší od
harmonogramu prací. Plně akruální účetnictví vyžaduje podrobnou analýzu nákladů. To vyžaduje vhod-
ný systém finančního řízení, který nespoléhá jen na tradiční informace o řízení rozpočtu.
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Datum Operace Objem
závazky 1996 3 100

říjen 1996 Objednávka kancelářských potřeb 1 100
říjen 1996 Objednávka kancelářského vybavení 2 000

Nedoručené nebo zrušené objednávky 100
listopad 1996 Ověření objednávek 1996 3 000

Objednávka kancelářských potřeb 1 000
Objednávka kancelářského vybavení 2 000

Platby 1996 500
prosinec 1996 První splátka za dodávku z listopadu 1996 500

Platby 1997 2 500
leden 1997 Druhá splátka za dodávku z listopadu 1996 1 500
červen 1997 Poslední splátka za dodávku z listopadu 1996 1 000

Spotřeba zboží a služeb v období 1996–2001 3 000
listopad až prosinec 1996 Spotřeba kancelářských potřeb 300 (700 zásoby)
leden až prosinec 1997 Spotřeba kancelářských potřeb ze zásob 700
1997 až 2001 Spotřeba vybavení (odpisy) 400 ročně

Účetní princip Účet má dáti dal
Rok 1996
Pokladní princip Výdaje na bázi peněžních toků 500

Hotovost – banka (platby) 500
Modifikované akruální Výdaje 3 000
účetnictví: výdajová Běžné výdaje: Dodání kancelářských potřeb 1 000
metoda Kapitálové výdaje: požadované vybavení 2 000

Změna v závazcích (dodávky minus platby) 2 500
Hotovost – banka (platby) 500
Změna hmotných aktiv (požadované nebo
odepsané vybavení) 2 000 2 000

(pokračování)



Box 11.1 PŘÍKLAD SROVNÁNÍ ÚČETNÍCH POSTUPŮ
(pokračování)

Požadavky na účetnictví se odvíjejí od konkrétních programů a organizací. „Vzhledem k různým potře-
bám může vláda a její jednotky vést výkazy na základě více než jednoho principu. Nejvhodnější princip
za určitých okolností závisí na podstatě a charakteru dané entity, na druhu a smyslu výkazu. Svoji roli
mají také náklady a přínosy rozvíjení a spravování finančních informačních systémů. Přechod od poklad-
ního účetnictví k akruálnímu zvyšuje náklady a tyto náklady je nutné poměřovat s přínosy, které mohou
takto získané informace poskytnout.“ (IFAC, 1991). Plně akruální účetnictví se hodí pro organizaci, kte-
rá poskytuje služby, provádí komerční aktivity nebo je plně odpovědná za správu státních aktiv a řízení
státních pasiv. IFAC v roce 1991 k tomu poznamenala: „Zatímco plně akruální účetnictví je vhodné pro
vykazování výkonů ve smyslu řízení aktiv a nákladové efektivnosti, nemusí být nejvhodnějším principem
pro vykazování v případě, kdy se za důležitá považují i další výkonnostní kritéria, např. důraz na soulad
s pravomocně přijatým rozpočtem nějaké entity (pokud tento rozpočet není zpracován na základě akruál-
ního účetnictví) by vyzdvihl význam peněžních toků.“

Jak probereme v této kapitole později, komplexní postup „rozpočtového účetnictví“ (neboli „účetnic-
tví rozpočtových výdajů“), které zahrnuje tři stadia výdajového cyklu (závazky, ověření a platby), by měl
být společným jmenovatelem každého účetního systému. K tomu, aby bylo možné analyzovat jakýkoli
účetní systém, je nutné v rámci mnoha faktorů prozkoumat zejména následující aspekty:
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Účetní princip Účet má dáti dal
Plně akruální princip Úhrady (spotřeba kancelářských potřeb) 300

Změna hmotných aktiv 2 700
Zásoby: zásoby kancelářských potřeb 700
Požadované kancelářské vybavení 2 000

Změna v závazcích (dodávky minus platby) 2 500
Hotovost – banka (platby) 500

Rok 1997
Pokladní princip Výdaje na bázi peněžních toků 2 500

Hotovost – banka (platby) 2 500
Modifikované Výdaje 0
akruální účetnictví: Změna v závazcích
výdajová metoda (platba za dodávky z roku 1996) 2 500

Hotovost – banka (platby) 2 500
Plně akruální princip Výdaje 1 100

Spotřeba kancelářských potřeb 700
Odpisy vybavení 400

Změna hmotných aktiv 1 100
Změna v závazcích
(platba za dodávky z roku 1996) 2 500
Hotovost – banka (platby) 2 500

Období 1998 až 2001
Plně akruální princip Výdaje 1 600

Změna hmotných aktiv (odpisy) 1 600



• Jak se sleduje čerpání rozpočtových ukazatelů? Ve kterém stadiu výdajového cyklu jsou rozpočtové
výdaje zaznamenány v účetnictví? Jak se definují „závazky“?

• Které operace se vykazují jako výdaje dodatkového období, pokud se vůbec vykazují? Jaké existu-
jí postupy pro otevření a uzavření účtů? Zaznamenává se platba do účetnictví podle data platby?

• Zahrnuje účetní systém všechny segmenty vládního sektoru (včetně mimorozpočtových fondů, pokud
existují)?

• Jaké závazky se vykazují? Jenom ty, které vyplývají z realizace rozpočtu, nebo i další (např. vícele-
té závazky a nesplacený dluh)?

• Jsou podmíněné závazky zdůvodňovány a zveřejňovány?

• Jsou finanční aktiva zdůvodňována a zveřejňována?
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Schéma 11.1 VOLBA MEZI POKLADNÍM A AKRUÁLNÍM PRINCIPEM
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• Evidují se vládní hmotná a jiná aktiva a jejich použití?

• Jsou účetní standardy a postupy jasně specifikovány?

3. Účtová osnova a všeobecná hlavní kniha

Účtová osnova klasifikuje operace a další případy (platby, příjmy, odpisy, ztráty atd.) podle jejich eko-
nomické, právní a účetní povahy. Definuje uspořádání hlavní knihy v rámci rozpočtového účetnictví. Je
rámcem pro vykazování operací a dalších případů, který poskytuje přehled o výsledcích daného roku
a o finanční pozici vládního sektoru (vlády) a vytváří nezbytnou návaznost na požadavky finančního výkaz-
nictví. Systém rozpočtové klasifikace uvedený v kapitole 4 definuje strukturu účtů a podúčtů v účtové
osnově, které se vztahují k rozpočtovým operacím. Schéma 11.2 ukazuje účtovou osnovu a její vztahy
k hlavním finančním výkazům uvedeným v kapitole 12.

V rámci účetnictví na pokladním principu se účtová osnova často zaměřuje pouze na rozpočtové účty
pro platby, na několik účtů pro vnitřní finanční operace, na financující operace a konečně na účet závaz-
ků (neboli pomocné knihy pro závazky). V rámci účetnictví na akruálním principu se výdaje ve stadiu
ověření považují za závazky. Musejí být proto vykázány v hlavní knize, kam patří účty aktiv, pasiv, výda-
jů a nákladů, příjmů atd.

Bylo by dobré, kdyby účtová osnova zahrnovala účty pro aktiva a pasiva, i když není vybudována na
plně akruálním principu. Tyto informace jsou nutné pro monitorování finančních aktiv a pasiv a usnadní
možný pozdější přechod k plně akruálnímu principu.
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Schéma 11.2 ÚČTOVÁ OSNOVA A FINANČNÍ VÝKAZY
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Některé reformní země již účtují o aktivech (i když jen zhruba) a výdajích (ve stadiu verifikace). Jejich
účetní systém je však roztříštěný. Např. v některých reformních zemích existuje systém účtů na poklad-
ním principu pro ministerstvo financí, zatímco ostatní ministerstva a agentury používají systém na prin-
cipu akruálním. Ministerstvo financí tudíž systematicky nevykazuje údaje o nedoplatcích, přestože výda-
je ve stadiu ověření ostatními ministerstvy a agenturami vykazovány jsou. V tomto případě by komplexní
účtová osnova přispěla ke sjednocení účetního systému.

Finanční výkazy se připravují na podkladě kategorií definovaných v účtové osnově. Systém účetních
knih nebo databáze, ve které se vykazují všechny operace podle klasifikace dané účtovou osnovou (včet-
ně systému rozpočtové klasifikace), se nazývá všeobecná hlavní kniha. V integrovaném systému finanč-
ního řízení převedeném do počítačové formy lze každou operaci a její charakteristiky vykazovat v systé-
mu účetnictví a v systému realizace rozpočtu neboli v systému hlavní finanční knihy.

B. Účetnictví na akruálním principu

Přehled akruálních metod poskytuje vodítko a pomoc při zlepšování účetního systému. Všechny reform-
ní země by měly zásadně zlepšit účtování pasiv podle účetnictví na akruálním principu a země střední
a východní Evropy by měly být schopny stanovit fiskální deficit podle standardů EU (ESA95). V součas-
né době však zavedení plně akruálního účetnictví pro finanční výkazy vládního sektoru zatím v těchto
zemích mezi úkoly s nejvyšší prioritou nepatří. Systém finančních výkazů a účetnictví ústřední vlády ve
většině členských států EU alespoň v současné době plně akruálnímu principu neodpovídají, navzdory tomu,
že národní účty se připravují v souladu se standardy ESA95, tedy v souladu s akruálním principem.

1. Stavové a tokové veličiny

Akruální princip rozlišuje stavové veličiny (aktiva a pasiva) a tokové veličiny. Stavové veličiny se týka-
jí držby aktiv a pasiv a výpočtu čistého jmění, což je rozdíl mezi celkovou hodnotou aktiv a celkovou hod-
notou závazků. Tokové veličiny se týkají vzniku, změny směny anebo převodu ekonomické hodnoty a také
zvýšení nebo snížení čistého jmění. Manuály SNA93 a GFS 2000 rozlišují dva druhy tokových veličin:
transakční tokové veličiny a ostatní ekonomické tokové veličiny. K transakcím dochází mezi organizace-
mi (např. mezi dvěma ministerstvy nebo agenturami) nebo v rámci jedné organizace. Příkladem transak-
ce v rámci jedné organizace je spotřeba fixního kapitálu. Transakce může být v hotovosti nebo v naturá-
liích a zahrnuje i barterové vztahy. Mezi „ostatní ekonomické tokové veličiny“ patří změny v objemu aktiv
a pasiv (např. zničení aktiv v důsledku přírodní katastrofy) a změny jejich hodnoty (např. ztrátou v důsled-
ku nepříznivého pohybu měnového kurzu), které se nazývají „zisky a ztráty z držby“ neboli „přecenění“.

V manuálu GFS 2000 se transakční a netransakční tokové veličiny vykazují ve dvou odlišných finanč-
ních výkazech. Výraz „příjmy“ se používá ve vztahu k transakcím, které zvyšují čisté jmění, a výraz „úhra-
dy“ pak k operacím, které čisté jmění snižují. Někdy se však termíny „příjmy“ a „úhrady“ používají jak
pro transakce, tak pro ostatní ekonomické tokové veličiny. 6

V některých zemích, které používají akruální účetní systém, se aktiva oceňují v jejich historických
nákladech po odpočtu akumulovaných odpisů nebo se pravidelně přeceňují. Když se aktivum prodá nebo
převede, existuje obvykle určitý rozdíl mezi transakční cenou a účetní hodnotou. Tento rozdíl se vykazu-
je jako zisk nebo ztráta z prodeje. GFS 2000 naproti tomu vyžaduje, aby byla všechna aktiva a pasiva oce-
něna v tržní hodnotě, a tudíž přeceňována každý rok podle běžných cen. Výsledkem pak je, že ve výka-
zech GFS se změny v hodnotě aktiv a pasiv mezi dvěma obdobími považují za ostatní ekonomické tokové
veličiny, nevykazují se však jako výdaje nebo příjmy v případě, že se v transakci aktiva prodají nebo závaz-
ky zlikvidují (IFAC, 2000). Další přípustné oceňovací metody používané pro aktiva jsou „náklady obmě-
ny“ a „hodnota z používání“.
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2. Příjmy

V manuálu GFS 2000 zahrnují příjmové operace daně, příspěvky na sociální zabezpečení, dotace zís-
kané od jiných států nebo od mezinárodních institucí a další příjmy, jako jsou tržby z prodeje zboží a slu-
žeb, úroky a pokuty a penále.7

Zatímco účetnictví na pokladním principu považuje prodej aktiv (majetku) za příjem, podle plně akru-
álního principu prodej aktiv (majetku) transakčním příjmem není, protože neovlivní čistý majetek. Např.
prodej kancelářské budovy nebo privatizace veřejného (státního) podniku se jako příjem nedefinují.

Jak jsme se zmínili výše, akruální účetnictví eviduje důsledky operací a dalších událostí v době, kdy
k nim dojde, bez ohledu na načasování s tím spojeného příjmu. Všechny daně by tudíž měly být vykázány
zároveň s aktivitami, operacemi a dalšími případy, které povinnost zaplatit daň vytvářejí. Např. daň z pro-
deje zboží by se měla vykázat v časovém okamžiku, kdy k prodeji dojde. Daně z příjmu a příspěvky na
sociální zabezpečení, které se odvozují od příjmu, by se měly vykázat v tom časovém okamžiku, ve kte-
rém se tento příjem získá. Daň by se však měla vykázat jenom tehdy, když je pravděpodobné, že se vybe-
re, a když její výši lze spolehlivě změřit. K tomu, aby bylo možné daň vykázat, je nutná existence přísluš-
ných dokumentů (např. výpočet daně, faktura nebo prohlášení) a zároveň musí existovat odhad, kdy lze
očekávat, že se tato daň vybere. Vzhledem k tomu, že může existovat značné prodlení mezi koncem účet-
ního období a dobou, kdy je možné určit skutečnou výši daňové povinnosti, může praxe vyžadovat, aby se
údaje o těchto daních shromažďovaly na základě, který není plně kompatibilní s akruálním principem.

V průmyslově vyspělých zemích, které používají účetnictví na akruálním principu, se postupy při sta-
novení skutečného časového okamžiku vykázání transakčních příjmů různí. V zemích, které mají obtíže
s výběrem daní a u nichž existují daňové nedoplatky, „může být z hlediska analýz a následných opatření
výhodnější daňové nedoplatky ignorovat a omezit měření výnosu daní na výnos daní skutečně zaplace-
ných“.8 V mnoha tranzitivních zemích by se měly příjmy ve finančních výkazech evidovat na pokladním
principu. (Údajová základna a systémy pro sledování daňových poplatníků a daňových nedoplatků jsou
samozřejmě také potřebné.) V každém případě však platí, že způsob, podle něhož se údaje o daních zpra-
covávají, byl měl být ve finančních výkazech jasně označen. Pokud se používají metody akruálního účet-
nictví, měly by být evidovány i příjmy získané na pokladním principu v daném účetním období a akruál-
ní příjmy by se měly porovnávat s příjmy skutečně vybranými.

Kromě transakčních příjmů patří k dalším ekonomickým tokovým veličinám, které zvyšují aktiva nebo
snižují pasiva, zisk z prodeje aktiv (hodnota prodávaných aktiv porovnaná s jejich účetní hodnotou), pře-
cenění aktiv, odepsané dluhy apod.

3. Úhrady

a) Hlavní typy úhrad

K transakčním úhradám patří následující položky:

• osobní náklady, včetně závazků vůči penzijním systémům,

• zboží a služby spotřebované v daném účetním období (včetně spotřeby kapitálových aktiv, tj. odpisů),

• úroky a další finanční náklady,

• státní dotace a transfery.
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Kapitálové výdaje rozpočtovými úhradami nejsou. Navíc vzhledem k tomu, že platební kalendář pro
výstavbu plně neodráží postup stavby, může v daném období docházet ke značnému rozdílu mezi účet-
ním přírůstkem hmotných aktiv a platbami.

b) Úhrady důchodových závazků

V běžných fiskálních analýzách se příspěvky do penzijních systémů považují za příjmovou položku
a výplaty penzí za výdaj. Operace státního penzijního systému, který není fondový, však mohou mít znač-
ný budoucí fiskální dopad. Každý rok získávají státní zaměstnanci nárok na budoucí dávky a náklady na
zajištění těchto budoucích anuit, resp. penzijních dávek, se vykazují jako úhrady pouze v několika málo
zemích. Závazky penzijního systému se rovnají aktuární hodnotě budoucích penzí (vypočítané na zákla-
dě určitých ekonomických a demografických odhadů). Pokud se příspěvky na penzijní pojištění platí do
penzijního fondu a jsou dostatečně vysoké na to, aby pokryly zaměstnanecké penze, pak se tento systém
nazývá plně fondový systém a závazek vlády buď vůbec nevzniká, nebo je zanedbatelný. Pokud však vlá-
da místo toho vyplácí penze na průběžném principu nebo je penzijní systém částečně příspěvkový, takže
platby do něj jsou menší než jeho výdaje, pak se nazývá průběžný nebo částečně fondový systém. V těch-
to případech mohou být závazky vůči penzijnímu systému značné.

Stanovení závazků vůči penzijnímu systému je důležité pro formulaci opatření vlády. Může např. uká-
zat, že problém fiskálního deficitu se pouze převádí do budoucna místo toho, aby se řešil hned. Pro vlá-
dy vystavené silnému tlaku existuje pokušení naplnit cíle krátkodobého deficitu za cenu zvýšení závazků
dlouhodobých. V ekonomicky vyspělých zemích např. vlády občas slibují, že zvýší penze v souladu se
zvýšením mezd (viz Hillier, 1997) nebo že získají příjmy ze státních podniků výměnou za převod jejich
závazků vůči penzijnímu systému do rozpočtu. V praxi však uznávání závazků vůči penzijnímu systému
a výdaje na penze představují problém. Odhad závazků vůči penzijnímu systému vyžaduje odpovídající
technické vybavení a ve velkém rozsahu závisí na znalcově úsudku, což činí tyto propočty zranitelnými
vůči možné manipulaci z politických či jiných důvodů.9

Tyto poznámky by mohly naznačit, že by reformní země měly používat konvenční metody a považo-
vat příspěvky do penzijního systému za příjmy a výplaty penzí za úhrady. Souběžně s tím by se však měly
pokoušet měřit hodnotu závazků vůči penzijnímu systému. Pokud je toto měření spolehlivé, je možné
závazky vůči penzijnímu systému vykazovat v poznámkách k finančním výkazům společně s vysvětlením
způsobu jejich výpočtu a použitých předpokladů.

c) Spotřeba zboží a služeb

Úhrady zahrnují i spotřebu zboží a služeb získaných v daném období, použití zásob a spotřebu fixní-
ho kapitálu (odpisy). Plně akruální princip se používá k odhadu úplných nákladů na poskytnuté služby,
aby se mohla stanovit efektivnost těchto služeb. Stanovení úplných nákladů, tj. včetně odpisů, je nutné
k řádnému určení uživatelských poplatků a, pokud existuje dotace, k určení podílu dotace na těchto poplat-
cích nebo k určení nákladů kapitálově náročných programů. Pro ostatní programy jsou praktické výhody
vykazování plně akruálních informací diskutabilní. Vysoké náklady spojené se sběrem těchto informací
je nutné poměřovat s přínosem, který lze z těchto údajů získat.

K řádnému určení úplných nákladů programů je nutné, aby náklady, které jsou společné několika akti-
vitám, a režijní náklady byly rozděleny mezi jednotlivé programy. (Otázkou měření nákladů se zabývá
poslední část této kapitoly).
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d) Transfery

Vládní transfery zahrnují dotace institucionálním jednotkám vládního sektoru nebo mezinárodním
organizacím, dotace a kapitálové transfery podnikatelských subjektů a transfery domácnostem nebo nezis-
kovým organizacím. K vymezení toho, co se považuje za transfer, je nutné stanovit, zda vzniká skutečně
závazek; zda je transfer oprávněný; zda lze určit entitu, která má z transferu prospěch, atd. Tato rozhod-
nutí se zčásti zakládají na individuálním posouzení charakteru operace. Přesto by se taková vyhodnocení
měla provádět alespoň pro nejdůležitější transfery. Je nezbytně nutné, bez ohledu na princip účetnictví,
vyhodnotit závazky vznikající z plnění vnějších povinností (např. příspěvky mezinárodním organizacím)
a náklady vznikající z existujících politických závazků v oblastech, jako je například sociální pomoc.

Půjčky poskytnuté vládou jsou často spojeny s dotací k úrokům a nemusejí být splaceny. Podle akru-
álního účetnictví je nutné dotaci k úrokům vykázat a zároveň by se mělo určit riziko toho, že dlužník půjč-
ku nesplatí. Tato metoda doplňuje doporučení z kapitoly 1, které se týká zahrnutí těchto půjček do roz-
počtu, ale nenahrazuje ho. Tyto půjčky by vždy měly být poskytnuty pouze na základě předchozího
zákonného zmocnění parlamentem.

4. Závazky

Závazek se definuje jako „pravděpodobný budoucí odliv nebo jiné »obětování« zdrojů v důsledku
minulých operací nebo jiných případů“.10 Závazky zahrnují zejména následující kategorie: (1) splatné
závazky, (2) další akruální závazky, např. penze a (3) nesplacený dluh. Budoucí závazky se stanou závaz-
kem tehdy, když druhá strana splní podmínky smlouvy.

Odpovídající systémy řízení a procedury jsou potřebné pro správu splatných závazků i lépe zohled-
ňují finančně nekryté závazky v rozpočtu. Otázky spojené s řízením dluhu obsahuje kapitola 9. Další závaz-
ky, které vykazuje účetnictví na akruálním principu, zahrnují zejména závazky týkající se státních penzí,
včetně skrytých závazků v rámci nezávislých penzijních systémů, kterým stát bude poskytovat pomoc
v případech, že nemohou dostát svým povinnostem.

Podmíněný závazek je potenciální závazek, který závisí na budoucím vývoji, jenž je důsledkem ope-
rací v období předchozím. Při akruálním účetnictví se podmíněné závazky stanou skutečnými, když: (1)
je pravděpodobné, že je budoucí vývoj potvrdí, přičemž bereme v úvahu pravděpodobnost, s jakou je bude
nutné uhradit, je-li aktivum zničeno nebo objeví-li se závazek v údajích rozvahy, a (2) je možné rozum-
ně odhadnout výši výsledné ztráty.

Takové posouzení může být obtížné. Prvním krokem by mělo být zveřejnění seznamu státem garan-
tovaných půjček. Poté by se měl připravit úplnější výkaz podmíněných závazků. Tyto výkazy by měly
zahrnovat splátkový kalendář závazků a dát určitou představu o úhradě pravděpodobné ztráty.

5. Aktiva

Plně akruální účetnictví by v zásadě mohlo rozlišovat tyto kategorie aktiv:

• finanční aktiva jako peněžní prostředky, reálně získatelné příjmy, půjčky apod.,

• hmotná aktiva jako majetek, podniky a zařízení, hmotná infrastruktura, památky, obranný nebo vojen-
ský majetek a přírodní zdroje,

• nehmotná aktiva jako využívání přírodních surovin nebo práva rybolovu (alespoň teoreticky).
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Účtování hmotných a nehmotných aktiv tam, kde je to možné, zvyšuje fiskální transparentnost. Pro-
dej aktiv prostřednictvím privatizačního programu, aukce práv ke státnímu majetku nebo prodej zlata sni-
žují deficit hotovosti uměle. Prodej práv k využívání přírodních surovin představuje v některých zemích
snadný způsob, jak vyrovnat rozpočet, ovšem na úkor budoucích generací. Stanovení ztrát nebo zisků sou-
visejících s prodejem nehmotných aktiv však není v žádném případě jednoduché.

Informace o aktivech a zásobách je potřebná pro přípravu rozhodnutí o údržbě nebo získání nového
zařízení a zásob. Bez ohledu na používaný princip účetnictví potřebuje většina zemí zlepšit řízení aktiv.
Je nutné řádně spravovat registry majetku a pravidelně provádět jejich hmotnou inventuru, počínaje sek-
tory nebo druhy majetku, pro něž má jejich řízení zásadní význam (např. u organizace zabývající se údrž-
bou silnic, počítači, auty). Systém plně akruálního účetnictví zajišťuje rámec pro vytváření registrů majet-
ku a zásob. Stanovení hodnoty všech aktiv a jejich správné účetní vykazování však vyžaduje čas a mnoho
zemí má mnohem naléhavější priority. Pro lepší řízení aktiv tudíž může být efektivnější začít spíše s regist-
rací hmotných aktiv než s vylepšováním účetního systému. Tranzitivní země, které již svůj majetek v účet-
ní evidenci mají, mohou zlepšovat oceňovací metody, v současné době by se však měly zaměřit na účto-
vání o peněžních tocích, finančních závazcích a na víceleté rozpočtování.

Ke zvýšení transparentnosti by se měly zveřejňovat operace související s prodejem aktiv. Jednorázo-
vé operace by se měly v účtech a ve finančních výkazech odlišit od transakcí ostatních. Občas se disku-
tují otázky týkající se ocenění národních parků, sbírek v muzeích a galeriích a dalších součástí kulturní-
ho dědictví. Kritikové argumentují tím, že pro tento majetek neexistuje žádný trh a že už z jejich definice
je nepravděpodobné, že by byly někdy prodány. Jinde (např. ve Velké Británii) se rozlišuje mezi provoz-
ně využívanými aktivy kulturního dědictví (tj. majetkem, který je používán pro jiné účely např. jako kan-
celáře) a provozně nevyužívaným majetkem. Jiní odborníci tvrdí, že i když neexistuje trh, měl by takový
majetek být oceněn v nominální hodnotě a zahrnut do oceňovacích postupů, protože to je důležité z hle-
diska vnitřní konzistence. V těchto případech se praxe různí v závislosti na charakteru majetku a dané
zemi. Existují také různé názory na oceňování vojenského vybavení, i když ve většině zemí je tento maje-
tek nyní kapitalizován.

6. Finanční výkazy

Finanční výkazy v systému akruálního účetnictví zahrnují jak stavové, tak tokové veličiny a ukazují,
že všechny změny ve stavových veličinách jsou výsledkem tokových veličin. Kromě uvedení tokových
veličin v akruálním účetnictví je nutné uvést i informace o zdrojích a užití hotovosti, aby bylo možné sta-
novit likviditu vládního sektoru a posílit kontrolu výdajů. Finanční výkazy připravené v rámci akruální-
ho účetnictví jsou obsahem kapitoly 12. Klíčovými ukazateli finančních výkazů je čisté saldo běžné bilan-
ce, čisté výpůjčky/půjčky, saldo operací vládních politik a změna čistého jmění. Jak jsme již poznamenali,
čisté saldo výpůjček/půjček by mělo být v každé zemi střední a východní Evropy sestaveno v souladu se
standardy ESA95, a to i v případě, že tyto země nepoužívají plně akruální účetnictví. To vyžaduje zave-
dení odpovídajícího systému účtování závazků a finančních aktiv.

C. Změny v účetním systému

1. Obecný přístup

Změny v systému účetnictví musejí začít analýzou hlavních úzkých míst, např. tím, zda se sledují
závazky vyplývající z realizace rozpočtu (nedoplatky) úplně a přesně; zda se vykazují platby transpa-
rentním způsobem; zda jsou účetní postupy jasně definovány a zda se postupuje v souladu s nimi. Priori-
tou reformy účetnictví by měla být konsolidace základů zdravého účetnictví.
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Účetní systém by měl mít – bez ohledu na používaný princip – následující charakteristiky:

• efektivní účetní postupy, systematické vykazování operací, odpovídající ochranu údajů a systema-
tické porovnávání s bankovními výkazy. Počítačové zpracování účetnictví může pomoci zlepšit účet-
ní postupy, ale je nutné ho zvažovat v souvislosti s ochranou údajů. Některé země zavedly nebo zavá-
dějí počítačové zpracování účetnictví pro včasné zajištění monitorování výkazů. Takové systémy
mohou sice zlepšit zveřejňování informací, ale často se stává, že údaje nejsou dostatečně chráněny
(postupy zálohování dokumentů, kontrola přístupu apod.). V takových případech by se ruční zpra-
cování nemělo opustit úplně;

• v účetnictví by se měly vykazovat všechny výdajové a příjmové operace podle stejné metodiky. Tyto
informace by měly zahrnovat fondy s přesně zadaným určením použití a zahraniční a domácí půjč-
ky;

• systém klasifikace výdajů by měl být v souladu s funkčním a ekonomickým (druhovým) členěním;

• účetní postupy by měly být jasné a dobře doložené a pojmy jednoznačně definované (např. výraz
„závazek“ lze interpretovat různým způsobem);

• finanční zprávy a výkazy by měly být zpracovávány pravidelně;

• měl by existovat odpovídající systém pro sledování rozpočtových výdajů („rozpočtové účetnictví“)
ve všech stadiích výdajového cyklu (závazek, ověření, platba);

• operace, které jsou obsahem informací „pod čarou“, rizik nebo účtů závazků, by měly být transpa-
rentní;

• bez ohledu na používaný princip účetnictví by měly komentáře k finančním výkazům ukázat na hlav-
ní principy (postupy) používané v účetnictví a měly by poskytnout dostatečně podrobné informace
na to, aby bylo možné informace z účetnictví správně interpretovat, a měly by obsahovat prohláše-
ní k účetním postupům.

Prioritními oblastmi zlepšení účetního systému mohou být:

• zavedení komplexního systému rozpočtového účetnictví pro sledování schválených rozpočtových
výdajů a jejich užití ve všech fázích výdajového cyklu. Systém by měl zahrnovat schválené rozpoč-
tové výdaje, jejich rozpis, všechna zvýšení či snížení rozpočtových přídělů, uzavřené závazky, výda-
je ve stadiu ověření/uskutečnění hospodářské operace a platby. Rozpočtové účetnictví je sice jenom
jednou částí vládního rozpočtového systému, je však tou částí, která je nejdůležitější jak pro for-
mulaci opatření, tak pro dohled nad implementací rozpočtu;

• účtování dluhu a uvádění finančních závazků a podmíněných závazků by mělo být v souladu s akru-
álním účetnictvím.

Souběžně s tím by se měl zavést registr aktiv, který by se měl pravidelně aktualizovat, přičemž by se
mělo začít u těch organizací, u kterých je to nejpotřebnější.
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2. Sledování použití schválených rozpočtových výdajů

a) Úzká místa současných systémů

Při sledování čerpání schválených rozpočtových výdajů (v rámci „rozpočtového účetnictví“) se běž-
ně vyskytují určitá slabá místa. Někdy se směšují „interní platby“ (např. transfery prostředků mezi seg-
menty veřejného sektoru) a „skutečné“ platby. Nutná je konsolidace výdajů zvláštních organizací, speci-
álních účtů a výdajů konsolidovaného nebo rozpočtového fondu položka po položce. Fondy a zvláštní
agentury mohou sice používat specifické postupy řízení, musejí však ve výkaznictví postupovat v soula-
du s danou klasifikací výdajů. Doplňující odhady, transfery, uvolňování, přidělování apod. se vykazují čas-
to nedostatečně. V mnoha zemích je obtížné rozhodnout, podle kterého rozpočtu se postupuje, protože
dodatečné odhady a transfery se nevykazují společně v jednom dokumentu.

V zemích s účetním systémem na pokladním principu vedou ministerstva evidenci závazků. Infor-
mace o závazcích a výdajích ve stadiu verifikace ministerstvo financí systematicky k dispozici nemívá,
potřebuje je však pro dohled nad realizací rozpočtu. Rizika nebo účty „pod čarou“ sice mohou zahrnovat
některé nevyrovnané závazky, ale vzhledem k nedostatečně uspokojivému monitorování výdajů (ve sta-
diu ověření) a závazků je zahrnují pouze dílčím způsobem. Navíc užívání účtů pod čarou není někdy trans-
parentní a má charakter mimorozpočtových výdajů.

Jak jsme již naznačili dříve, mnoho zemí používá dodatkové období. To má výhodu v tom, že se bere
v úvahu časový interval mezi vznikem závazku a platbou. Nevýhodou je, že to může vést k rozporuplné-
mu postupu – k existenci dvou rozpočtů v jednom období.

Některé země kalkulují výdaje na základě požadavků na platby zaslaných výdajovými organizacemi
ministerstvu financí nebo státní pokladně. V případě, že tyto země mají problémy s daňovými nedoplat-
ky a nemají vyjasněné účetní a rozpočtové postupy, neodpovídají požadavky na platby ani akruálním výda-
jům, ani pokladním platbám; příčinou je skutečnost, že platební příkazy nejsou vydávány systematicky
v době, kdy je dodání verifikováno, a všechny vydané platební příkazy nejsou proplaceny. Protože sou-
kromí dodavatelé mohou vyžadovat od vlády, která je zvyklá na akumulaci nedoplatků, platby za zboží
a služby před jejich dodáním, platební příkazy pak někdy vycházejí z formálních faktur, i když obecně
finanční regulace vyžaduje, aby se vydávaly, až když je zboží dodáno nebo služby poskytnuty. Nicméně
vstupují do účtů závazků, kde mnohdy zůstávají po několik měsíců, nebo dokonce let. Tento účet směšu-
je skutečné faktury, formální faktury, staré nároky na transfery jednotlivým segmentům veřejného sekto-
ru a dotace, které sice byly rozpočtovány, ale nikdy nebyly proplaceny. Zprávy o plnění rozpočtu vyka-
zují požadavky na proplacení podle rozpočtové klasifikace. Ale „skutečné“ plnění rozpočtu obsahuje
vybrané nároky na proplacení mezi všemi nároky v rámci účtu závazků.

Obecněji řečeno platí, že se všemi účetními systémy, které vycházejí z neúplné aplikace pokladního
principu, jsou spojeny problémy vyplývající z toho, že existují dvě paralelní skupiny plateb: jedna vyplý-
vající ze samotného rozpočtu a druhá vyplývající z účtu závazků nebo z účtů pod čarou, které obsahují
ještě neproplacené akruální výdaje předchozího roku. Řada zemí, které používají účetnictví na nepoklad-
ním principu, neuvádí platby transparentním a vyčerpávajícím způsobem. (To spolu s dalšími faktory
vysvětluje důraz, který se v zemích střední a východní Evropy při reformě rozpočtování klade na účet-
nictví na pokladním principu.)

b) Hlavní rysy zdravého rozpočtového účetnictví

Bez ohledu na používaný systém účetnictví jsou v každém stadiu výdajového cyklu nezbytné násle-
dující informace:
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• potvrzení legality pro výdaje;

• základní podmínkou zdravého finančního řízení je přiměřené vykazování schválených rozpočtových
výdajů, jejich změn, převodů mezi položkami schváleného rozpočtu a jejich rozpisu. U zemí, které
nepoužívají automatizovaný systém rozpočtového řízení, je někdy obtížné přesně zjistit, podle kte-
rého rozpočtu se postupuje, protože rozhodnutí o rozdělení a přerozdělení rozpočtových přídělů jsou
obsahem různých dokumentů. Postup realizace rozpočtu by se měl pravidelně aktualizovat tak, aby
zahrnoval nová rozhodnutí týkající se rozpočtových přídělů;

• zásadní podmínkou pro dosažení kontroly nad implementací rozpočtu je účtování závazků, včetně
víceletých. Tyto informace poskytují základ pro úpravy rozpočtu. Rozhodnutí zvýšit nebo snížit roz-
počtové příděly a příprava plánů financování musejí brát v úvahu již přijaté závazky. Pro účely vnitř-
ního řízení potřebují ministerstva postupovat přesně podle objednávek a smluv, které uzavřela;

• pro řízení programů a organizací je důležité účtování výdajů ve stadiu verifikace. Poskytuje cenné
informace pro stanovení nákladů, i když je nutné tyto údaje kombinovat s informacemi o odpisech,
o zásobách apod. Výdaje ve stadiu ověření ukazují, jak daleko postoupila implementace programů
a projektů. Vykazování výdajů se požaduje také pro řízení splatných úhrad a smluv a pro stanovení
závazků, které vyplývají z plnění rozpočtu (nedoplatky);

• transparentnost vyžaduje, aby vykazování všech plateb v daném účetním období a v daném fiskál-
ním roce bylo v souladu se systémem klasifikace výdajů, včetně plateb, které se týkají výdajů pro-
vedených v minulém období.

Operace, které se mají vykázat, musejí být jasně definovány ve finančních předpisech. Zdravé rozpo-
čtové účetnictví vyžaduje informace, aby mohlo vykazovat transakce mezi rozpočtovými účty, zejména
mezi zdrojovými účty rozpočtu (např. pro rozpočtové příděly a jejich další rozdělení); závazky; výdaje ve
stadiu ověření a účty plateb. Podvojné účetnictví se samozřejmě vyžaduje již od stadia, kdy jsou výdaje
uznány (verifikace v účetnictví na akruálním principu). V mnoha zemích se závazky registrují (pokud se
vůbec registrují) v systému jednoduchého účetnictví. Výhodou zahrnutí informací o závazcích a rozpoč-
tových přídělech do podvojného účetnictví je to, že je tak zajištěna konzistence pohybů mezi rozpočto-
vými účty (zvláště tehdy, když implementace rozpočtu není plně založena na využití počítačů).

Zdravý systém pro vykazování transakcí by mohl vypadat takto:

• Když je objednávka vystavena, vykáže se jako: (1) zvýšení závazků/nerealizovaných objednávek a (2)
snížení rozpočtových zdrojů (nebo jako uznání budoucích závazků).

• Ve stadiu dodání, resp. ve stadiu verifikace se transakce vykáže jako: (1) akruální výdaj nebo záva-
zek a (2) snížení závazků, popř. nerealizovaných objednávek.

• Ve stadiu platby se platba vykáže jako: (1) snížení zavázaných výdajů nebo závazků a (2) snížení
hotovosti.

V zemích, které monitorují pouze platby, by bylo možné ihned zavést pomocný účet pro nesplacené
platby. Stanovení nedoplatků na základě oddělené evidence, která existuje paralelně s účetnictvím, je však
pouze „zmírňujícím“ opatřením.

V mnoha reformních zemích účtují sice všechna výdajová ministerstva na akruálním principu (ani ten-
to systém však není plně v souladu se všeobecně přijímanými účetními principy), ale obtíže jsou se včas-
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ným monitorováním plateb podle rozpočtové klasifikace. V mnoha těchto zemích se tudíž projevuje sna-
ha o zavedení systému monitorování plateb. Některé aspekty tradičních účetních systémů v těchto zemích
byly čistě formální. Přesto však tyto účetní systémy mají (nebo měly) výhodu v tom, že registrovaly výda-
je ve stadiu verifikace (často se nazývaly „skutečné výdaje“). Posilování účetnictví na pokladním princi-
pu by nemělo vést k tomu, že by se opustilo monitorování „skutečných výdajů“; to je zvlášť významné
v těch zemích, které čelí nedoplatkům a potýkají se s tendencí překračování závazků ve vztahu k výdajo-
vým přídělům.

Každá operace by se měla účtovat k datu, ke kterému byla provedena. V případě plateb existuje čas-
to problém, který se týká časové prodlevy mezi dnem, kdy byl vydán platební příkaz, a dnem, ve kterém
je připsán na bankovní účet. Tento problém lze vyřešit, pokud se systematicky provádí vzájemné odsou-
hlasování účetních výkazů s příslušnými bankovními výpisy a výkazy a uplatňují se tvrdé postupy v těch
případech, kdy dlouhodobě existují „bilanční“ nesrovnalosti. Kromě tohoto obecného problému dochází
občas i k záměně mezi postupy, plánováním a účetními zásadami. Např. v jedné reformní zemí účtují útva-
ry ministerstva financí platby ke dni, na který byly naplánovány, a nikoli ke dni, ve kterém byly reálně
provedeny.

3. Evidence závazků

V mnoha zemích je třeba zlepšit účetnictví a vykazování závazků a podmíněných závazků. V úvahu
by se měly vzít následující aspekty:

• systém monitorování, resp. účetní systém by měl ukázat nedoplatky, které vyplývají z realizace roz-
počtu (tj. rozdíly mezi výdaji ve stadiu ověření a platbami);

• měly by být uvedeny všechny operace, které vyplývají z objemu nedoplatků předchozího roku;

• dluh by se měl evidovat na akruálním principu;

• rozpočtem nepodložené závazky a podmíněné závazky by se měly účtovat a evidovat.

4. Zavádění plně akruálního účetnictví

Akruální účetnictví je standardní praxí soukromého sektoru a jeho význam pro veřejný, resp. vládní
sektor roste. I když útvary státní správy používají pokladní účetnictví, pro agentury, které se zabývají
komerčními činnostmi, je plně akruální účetnictví žádoucí. Státní správa tak může lépe regulovat řízení
těchto agentur.

Když se však uvažuje o zavedení systému plně akruálního účetnictví v celém veřejném sektoru, je
nutná určitá opatrnost. Plně akruální účetnictví vyžaduje vyčerpávající evidenci aktiv a dobrý systém měře-
ní nákladů. Zavedení tohoto systému v celém veřejném sektoru vyžaduje čas a pečlivě musejí být analy-
zovány jeho náklady a výnosy. Pokud se odpisy odhadují jen zhruba, pak by plně akruální účetnictví na
úrovni agentur k rozvoji rozpočtového přístupu orientovaného na výkonnost nepřispělo. Pokud nejsou
účetní principy jasně specifikovány a vykázány, vytváří akruální účetnictví prostor pro „tvořivé účetnic-
tví“, a to prostřednictvím manipulace s odhady odpisů, s opravnými položkami, s vykazováním ztrát apod.11

Jako prevence může sloužit efektivní vnější audit.

Postupné zavádění akruálního účetnictví lze zvažovat až tehdy, když v zemi funguje dobrý a solidní
pokladní účetní systém na bázi peněžních toků. Začít se může s těmi oblastmi činností vládního sektoru,
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které vyžadují informace o hodnotě hmotných aktiv, o jejich použití a celkových nákladech (např. agen-
tury, které poskytují služby uživatelům za poplatek). Bereme-li v úvahu potřebu reformních zemí posílit
fiskální řízení, pak by se měly tyto země nejdříve zaměřit na zavedení metod lepšího vymezení finanč-
ních závazků v účetnictví.

K tomu, aby akruální účetnictví bylo efektivní, je nutné pravdivě a správně vymezit výdaje. Pouze
formální aplikace účetních pravidel transparentnost nezvyšuje. Akruální účetnictví tudíž vyžaduje mno-
ho vysoce kvalifikovaných účetních jak v rámci vládního sektoru, tak mimo něj. Akruální účetnictví může
zvýšit transparentnost jenom tehdy, když ti, kteří rozhodují, a veřejnost jsou dobře informováni o cha-
rakteru těchto informací a o jejich finančních důsledcích. To vždy neplatí ani pro země OECD; i v nich
je poskytování informací ve sdělovacích prostředcích zaměřených na finanční otázky často také nedosta-
tečné. Pro zvýšení transparentnosti by měla vláda usilovat o audit svých finančních výkazů.

5. Administrativní uspořádání účetního systému

V rámci veřejného sektoru lze zvažovat dva základní modely uspořádání účetního systému:

• Vertikální model. Účetnictví se připravuje na centrální úrovni, a to buď ministerstvem financí, nebo
odděleným útvarem centrálního účetnictví. Tento model uspořádání odpovídá potřebě kontrolovat napl-
ňování rozpočtu. Má výhodu v tom, že centralizuje všechny informace – které se obvykle obtížně zís-
kávají, zejména tam, kde k jejich získání nelze využít počítače. Problematický však může být ten aspekt,
že agentury často vykazují povinnosti a závazky až tehdy, když požadují platbu. Tento model také
nepodněcuje agentury k tomu, aby vedly účetnictví, což je nutné pro efektivní řízení programů.

• Konsolidovaný model. Ministerstva připravují své účty pro konsolidaci na centrální úrovni. Tento
model se hodí pro řízení programů a agentur, ale může vést ke ztrátě informací, pokud se účty nekon-
solidují včas. Při využívání počítačů může být vyčerpávající a včasné monitorování rozpočtových
operací zajištěno odpovídajícími informačními systémy ve všech stadiích výdajového cyklu a vhod-
ným elektronickým propojením ministerstva financí s ostatními ministerstvy.

Konsolidovaný model se zdá být vhodnějším, ale jeho zavedení je ve velké míře spojeno s počítačo-
vým zpracováním výdajového cyklu. (O něm pojednává kapitola 13.)

D. Speciální otázky

1. Akruální rozpočtování

Začlenění informací získaných z akruálního účetnictví do rozpočtovým dokumentů je v zásadě žádoucí.
Tímto směrem však postupuje jen relativně málo zemí OECD (např. Austrálie, Island, Nizozemí, Nový Zéland,
Švédsko a Velká Británie). Pouze velmi málo z nich, např. Austrálie, Nový Zéland a Velká Británie, změnilo
nebo mění své účetnictví na „plně akruální“, které spočívá ve schvalování výdajů na akruálním principu. O kla-
dech a záporech této změny se diskutuje a neobvyklé nejsou systémy, které „mixují“ informace z akruálního
a pokladního účetnictví. Např. USA se rozhodly, že si ponechají závazkově orientovaný rozpočtový systém,
ve kterém se pro určité kategorie operací, např. v rámci zaměstnaneckých penzijních systémů nebo v rámci
úrokových výdajů, informace pokladních operací doplňují o informace z akruálního systému. Klíčovou otáz-
kou je, který systém je užitečnější z hlediska cílů země zaměřených na posílení efektivnosti rozpočtových ope-
rací, na odpovědnost vyplývající z řízení a na úplné a přesné vykazování finančních informací.

Tabulky 11.1 a 11.2 ukazují současné postavení zemí OECD.
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Na Islandu jsou návrhy rozpočtových výdajů předkládány parlamentu ke schválení na akruálním prin-
cipu i na principu pokladním. To nepředstavuje problém, pokud jde o vztah ke klasickým pravidlům sho-
dy popsaným v kapitole 1 a 2. Na druhé straně však předkládáním návrhu výdajového rozpočtu pouze na
akruálním principu se mění obvyklá pravidla parlamentu o shodě a odpovědnosti za výdaje, protože odpi-
sy se stávají předmětem parlamentního schvalování. Parlament může chtít hlasovat o alokaci rozpočto-
vých prostředků podle programů nebo agentur. Pokud se výdaje neschvalují na bázi plateb, tj. pokud nevy-
cházejí z pokladního principu, pak příprava plánu pokladních operací a kontrola provedených plateb
vyžadují dobře fungující  účetní systém a větší fiskální disciplínu než v případě rozpočtového systému na
pokladním principu. Kontrola pokladních toků musí vycházet z odděleného plánu pokladního plnění, kte-
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Tabulka 11.1 ÚČETNÍ ZÁKLADNA APLIKOVANÁ NA ROZPOČET SCHVÁLENÝ ZÁKONEM

Plně akruální Akruální princip Pokladní princip Plně pokladní
princip s výjimkou s výjimkou princip

kapitalizace určitých operací
neboli odpisů podle akruálního

aktiv principu

Austrálie X

Rakousko X

Belgie X

Kanada X

Česká republika X

Dánsko X(1)

Finsko X(2)

Francie X

Německo X

Řecko X

Maďarsko X

Island X

Irsko X

Itálie X X

Japonsko X

Korea X

Lucembursko X

Mexiko X

Nizozemí X

Norsko X

Nový Zéland X

Polsko X

Portugalsko X

Španělsko X

Švédsko X

Švýcarsko X

Turecko X

Velká Británie X(3)

USA X(4)

Poznámky:
(1) Dánsko – Úrokové platby a zaměstnanecké penze se účtují na akruálním principu.
(2) Finsko – Transferové platby se na akruálním principu neúčtují.
(3) Velká Británie – Rozpočet vychází z plně akruálního principu od fiskálního roku 2001–2002.
(4) USA – Úrokové platby, některá penzijní schémata a programy půjček a garancí se účtují na akruálním principu.
Zdroj: OECD (2000).



rý není odvozen ze schválených ukazatelů rozpočtových výdajů. Ministerstvo financí musí mít odpoví-
dající technické zázemí a oprávnění ke stanovení toho, zda budoucí odpisy povedou ke zvýšení rozpoč-
tových přídělů, nebo nikoli. Pro reformní země a zvláště pro země, ve kterých rozpočtovému procesu
dominuje vyjednávání, by zavedení tohoto systému mohlo být obtížné.12 Aby se reformní země tomuto
riziku vyhnuly, neměly by opustit rozpočtování výdajů na pokladním principu, a to bez ohledu na to, jaký
systém účetnictví a výkaznictví používají.

V mnoha zemích EU se často zákonem nebo vládním nařízením vyžaduje prezentace místních roz-
počtů ve formě rozvahy. V těchto případech je povinné začlenit do místních rozpočtů vytváření odpisů
a další rezervy. To se spolu s dalšími omezeními výdajů a půjček místních samospráv považuje za účin-
ný nástroj kontroly nad hospodařením místních rozpočtů.

2. Generační účetnictví

Jak jsme poznamenali dříve, čisté jmění se zjišťuje v rozvaze vládních aktiv a pasiv. Někteří makroe-
konomové argumentují v souladu s ortodoxním monetárním přístupem tím, že z hlediska makroekono-
mické stabilizace je nutné vzít v úvahu trvalý důchod země, který závisí na čistém jmění státu. Tento
postup však není přijímán všeobecně; nezbytný je další ekonomický výzkum.13

K hodnocení dlouhodobého dopadu současných opatření na čisté jmění státu (např. měření podmíně-
ných závazků14 a účetnictví týkající se životního prostředí) bylo vyvinuto několik nástrojů. V zásadě se
tento dopad odhaduje pomocí aktuární bilance toků příjmů, plateb, odpisů majetku atd. za různých před-
pokladů a při dané diskontní sazbě.

Generační účetnictví počítá v dlouhém časovém horizontu se současnou hodnotou vládní spotřeby,
daní, dluhu a mezigeneračních transferů (tj. penzí) na základě souhrnu předpokladů o ekonomickém růs-
tu a demografickém vývoji a při použití specifické diskontní sazby. Vztahuje vládní příjmy a výdaje k té
generaci, které se tyto operace týkají, a to tak, že porovnává současnou hodnotu příjmů a plateb, u nichž
vláda očekává, že je vybere v rámci života dané generace.15
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Tabulka 11.2 ZEMĚ PLÁNUJÍCÍ PŘEVEDENÍ ROZPOČTU NA AKRUÁLNÍ BÁZI

Bude zavedeno úplné Mají se uvádět dodatečné informace
akruální rozpočtování. podle akruálního principu.

Kanada X(1)

Dánsko X

Německo X

Jižní Korea X(1)

Nizozemí X

Portugalsko X

Švédsko X(1)

Švýcarsko X(1)

Poznámka:
(1) Vážně se o tom uvažuje.
Zdroj: OECD (2000).

Generační účetnictví se považuje za důležitý nástroj k popisu způsobu, jakým vláda ovlivňuje mezi-
generační rozdělení důchodů a bohatství; je základním měřítkem zátěže, kterou ukládá současná a budou-
cí rozpočtová politika na současnou generaci a na generace budoucí. Je také důležitým ukazatelem toho,
jak rozpočet ovlivňuje národní úspory, a tudíž investice, úrokové sazby a ekonomický růst.



Ti, kdo se přípravou generačního účetnictví zabývají, ho původně považovali za alternativu k tradič-
ní metodě účtování příjmů a výdajů vládního sektoru. Argumentovali tím, že tradiční postup se zaměřuje
pouze na velmi krátký časový horizont, a tím fiskální politiku vychyluje a neumožňuje zvažovat budoucí
důsledky politik vlády. Věřili také, že koncepční rámec tradičních metod účetnictví pro příjmy a výdaje
veřejného sektoru již neexistuje a že klasifikace jsou „arbitrární“ a manipulovatelné z politických důvo-
dů.16

Mezigenerační spravedlnost vyžaduje, aby tyto toky byly vyrovnané, a tak se předcházelo zatěžová-
ní budoucích generací. Propočty byly provedeny v mnoha zemích. USA byly první zemí OECD, která
generační účetnictví použila, když je uvedla v rozpočtu pro fiskální rok 1996. Pak následovaly další země
OECD, jako Německo, Itálie, Nový Zéland, Švédsko a nedávno se přidalo Nizozemí.

Studie zpracované MMF a OECD došly k závěru, že při daných možných slabých místech generač-
ních účtů jako nástroje měření toho, jak veřejné rozpočty ovlivňují mezigenerační rozdělení důchodů
a úspor, by se tento postup měl používat a interpretovat s velkou opatrností. Pokud neexistují explicitní
propočty mezigeneračních důsledků vyplývajících z programů veřejných výdajů s přesvědčivými důkazy
svědčícími o tom, že model životního cyklu správně charakterizuje chování soukromé spotřeby, a pokud
neexistují jasně vymezené dopady rozpočtové politiky na model všeobecné rovnováhy, pak mohou gene-
rační účty přinést zavádějící výsledky. Generační účetnictví se používá pouze jako analytický nástroj k ilus-
trování hlavních trendů politiky vlády.17 Premchand (1995) poznamenává, že generační účty mohou v nej-
lepším případě sloužit jako analytický vstup, především vzhledem k agregované podobě analýzy
a k použitým imputovaným hodnotám.18 Abychom mohli předpokládat významný dopad generačního účet-
nictví na současnou politiku a politiky (a veřejnost) na celém světě, vyžadovalo by to pracovat při veřej-
ných výdajích s mnohem delším časovým horizontem, než jaký se obvykle používá. Jak již dávno pozna-
menal John Maynard Keynes: „V dlouhém časovém horizontu jsme všichni mrtvi.“

Je však nutné zdůraznit, že generační účetnictví je zcela novým postupem a v mnoha ohledech se stá-
le ještě vylepšuje. Např. Nový Zéland zahrnuje do generačních účtů, které se v současné době připravu-
jí, kromě výdajů na zdravotní péči i výdaje na vzdělání. V případech, kdy je obtížné zavést přímý vztah
mezi věkovými skupinami obyvatelstva a výdaji, se určité výdaje sdružují, např. výdaje určené především
pro mladé obyvatele nebo pro starší obyvatele, a jako základ pro rozdělení se používá přepočet na oby-
vatele. Generační účty lze dále vylepšit tím, že mezi generace rozdělíme větší počet kategorií výdajů,
a tím, že zahrneme retrospektivní časový horizont, ve kterém se daně a sociální dávky nevypočítávají pou-
ze na zbývající období života každé generace, ale také vzhledem k zaplaceným daním a k získaným soci-
álním dávkám v letech předchozích. Tento přístup by měl zajistit lepší srovnání mezi generacemi.19

3. Měření nákladů

a) Úplné náklady

„Úplné náklady“ programů zahrnují náklady na požadované a spotřebované zboží a služby v daném
období a náklady spojené se spotřebou fixního kapitálu.

Informace o nákladech lze použít v následujících oblastech:20

• Rozpočtování a kontrola nákladů. Informace o nákladech programů lze použít jako základ pro odha-
dování budoucích nákladů při přípravě a přezkoumání rozpočtu. Když je rozpočet schválen a reali-
zuje se, mohou informace o nákladech sloužit jako zpětná vazba pro přípravu rozpočtu na následu-
jící období.
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• Měření výkonu a hodnocení programů. Měření nákladů je integrální součástí měření efektivnosti
a účelnosti programů.

• Stanovení úhrad, uživatelských a dalších poplatků. Stanovení cen, kterými vládní agentury oceňují
jimi poskytované služby (např. vydávání pasů a registrace společností), je zčásti politickou záleži-
tostí, správné měření úplných nákladů je však nezbytné při porovnávání a hodnocení různých mož-
ností.

• Testování trhem. Testování trhem vyžaduje porovnání nákladů na zboží a služby, které poskytují seg-
menty vládního sektoru, s obdobným zbožím a službami, které zajišťuje sektor soukromý.

Zkušenosti s měřením nákladů centrální vlády v širokém měřítku byly získány v roce 1949, kdy bylo
v USA na základě doporučení Hooverovy komise široce uplatněno výkonové rozpočtování. Jak však uka-
zujeme ve 4. kapitole, tato zkušenost nebyla dobrá. Obtíže, které v souvislosti s měřením nákladů vznik-
ly, se týkaly jak technických problémů, tak i skutečnosti, že „vláda se více zajímala o poskytování služeb
než o úhradu nákladů“ (Premchand, 1993). Přesto získalo měření nákladů v mnoha zemích nový impulz,
který motivuje k hledání nástrojů ke zlepšení výkonnosti služeb vládního sektoru. Box 11.2 ukazuje sche-
matické porovnání mezi peněžními platbami a úplnými náklady.
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Box 11.2 SROVNÁNÍ ÚPLNÝCH NÁKLADŮ A PENĚŽNÍCH PLATEB

Peněžní platby (po odpočtu kapitálových výdajů)

+ odpisy hmotných aktiv v daném období

+ změna v závazcích v daném období

+ nesplacené dodávky v daném období

– platby za dodávky z předchozích období

+ změna na účtech záloh

+ dodávky nebo práce financované předchozími zálohovými platbami

– zálohové platby v daném období

+ změna zásob v daném období

+ spotřebované zásoby a ztráty

– přírůstek zásob

+ náklady služeb poskytnutých jiným programům nebo nákladovým střediskům

– náklady služeb poskytnutých jiným programům nebo nákladovým střediskům

= úplné náklady



Pro stanovení úplných nákladů jsou zapotřebí následující prvky: (1) úplná evidence hmotných aktiv
a zásob, (2) odhady odpisů a (3) odpovídající systém měření nákladů, protože režijní náklady a společné
využívání zařízení v rámci různých programů je nutné přičlenit jednotlivým programům a činnostem.

b) Systémy měření nákladů

Úplné náklady zahrnují: (1) přímé neboli variabilní náklady, které lze přičlenit vyprodukovanému zbo-
ží a službám, jako jsou mzdy a náklady na suroviny a (2) nepřímé neboli fixní náklady (režijní náklady),
které jsou sdíleny mnoha výstupy. V rámci ministerstev je otázka rozdělení režijních nákladů mezi jed-
notlivé výstupy zvláště důležitá, protože podíl zdrojů, který nelze přičlenit k jednomu výstupu, je větši-
nou značný. Toto přičlenění je často arbitrární nebo se odvozuje od jednoduchého poměru, např. od pří-
mých nákladů práce na výstup. Použití arbitrárních metod značně snižuje užitečnost měření nákladů pro
řízení a rozhodování.

Metody měření nákladů jsou prvkem systémů řízení.21 Zaměřují se zejména na problémy vznikající
v souvislosti s rozdělením režijních nákladů. Měření nákladů podle činností (ABC – activity-based cos-
ting) bylo široce přijato ve zpracovatelském průmyslu a ve službách. Tuto metodu používají některé vlá-
dy, někdy společně s dalšími metodami měření nákladů. 22

Systém měření nákladů podle činností sleduje individuální náklady ve vztahu k primárním činnostem.
Při tomto postupu se uplatňují následující kroky:23 (1) identifikace činností v rámci organizační jednotky
nebo projektu, (2) přičlenění zdrojů těmto činnostem (náklady zdrojů lze přičlenit činnostem přímo nebo
je lze odhadnout na základě průzkumů nebo jiným způsobem), (3) identifikace výstupů činností (výstu-
pem může být zboží nebo služba) a (4) přičlenění nákladů činnosti k výstupu prostřednictvím „určující
složky nákladů“. Tu lze zjišťovat různými způsoby: např. podle toho, kolikrát je výsledkem činnosti spe-
cifický druh výstupu, nebo podle toho, jak dlouho se činnost vykonává. Ukázka toho, jak systém fungu-
je v praxi, je uvedena v boxu 11.3.

Metody měření nákladů sice poskytují nástroje k analýze nákladů, avšak každá organizace musí
podrobně analyzovat své operace a činnosti, musí používat vhodné účetnictví a informační systémy a všech-
ny informace je nutné pravidelně aktualizovat. Přičleňování nákladů není cílem samo o sobě a úspěšné
zavedení měření nákladů na základě činností vyžaduje aktivní spolupráci řídících a ostatních pracovníků.

c) Význam měření nákladů

V současné době používá měření nákladů ve velkém rozsahu jen několik zemí. Například na Novém
Zélandu rozpočtování zaměřené na výstup sleduje přímý vztah mezi měřením nákladů a rozpočtováním;
rozvoj systému měření nákladů však vyžaduje čas. V USA je vztah mezi měřením nákladů a rozpočtová-
ním nepřímý. Měření nákladů se považuje za nástroj zlepšení výkonnosti, za pomoc při rozhodování a při
zajištění zpětné vazby, ale příděly pro krytí provozních nákladů jednotlivým organizačním jednotkám
(útvarům) a agenturám se rozpočtují na principu pokladním.

K určení rozsahu, v němž lze měření nákladů zavést, je nutné propočítat nákladovou efektivnost tohoto
kroku. Ve většině reformních zemí je možné o zavedení systému měření nákladů reálně uvažovat pouze pro
speciální programy a agentury, zejména pro agentury, které hradí své náklady z uživatelských poplatků.

4. Poplatky za užívání dlouhodobého majetku

Pro to, abychom spočítali úplné náklady dlouhodobých aktiv používaných pro produkci zboží a slu-
žeb, je nutné vzít v úvahu odpisy využívaného majetku i jeho výnosy. Jenom hrstka zemí zavedla popla-
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tek z dlouhodobého majetku, který se explicitně vykazuje jako výdajová položka v rozpočtu ministerstva
nebo agentury.24 Tento poplatek za užívání dlouhodobého majetku se vypočítává tak, že se aplikuje saz-
ba poplatku na ta dlouhodobá aktiva, která vlastní nebo spravuje dané ministerstvo nebo agentura.

Nový Zéland zavedl poplatek za užívání dlouhodobého majetku v roce 1991. Sazba poplatku ve výši
13 % se aplikuje na aktiva agentur nebo ministerstev, platba těchto poplatků se imputuje do jejich rozpoč-
tu (později si řada ministerstev vyjednala s ministerstvem financí speciální sazby) (Scott, 1996).

Zavedení poplatku za užívání dlouhodobého majetku může ministerstva podněcovat k tomu, aby vyu-
žívala majetek, který mají v užívaní, efektivněji, a může zlepšit odhady velikosti úplných nákladů vyjad-
řujících celou hodnotu spotřebovaných vstupů. Pokud se však tento poplatek zavede bez jakékoli změny
v postupech měření nákladů, existuje riziko, že se stane jen formálním opatřením kompenzovaným ekvi-
valentním zvýšením rozpočtovaných výdajů. Jeho zavedení vyžaduje vhodný systém pro registraci a oce-
ňování aktiv a jasné oddělení organizační odpovědnosti za nabývání aktiv a jejich používání. Poplatek za
užívání dlouhodobého majetku je nezbytné spojit s přiměřeným systémem řízení nákladů a jejich měře-
ní. Je to pouze jeden z mnoha nástrojů, které zlepšují řízení a vnímání nákladů.
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Box 11.3 PŘÍKLAD MĚŘENÍ NÁKLADŮ PODLE ČINNOSTÍ

Jednotkové náklady mzdového a penzijního systému pro veterány (C&P) na minister-
stvu financí (v USD)

• Přímé náklady práce ministerstva financí, které vznikají v souvislosti
s výplatou šeků C&P v hodnotě 700 000 700 000 $

• Přímé materiálové náklady ministerstva financí v souvislosti s výplatou 
šeků C&P v hodnotě 700 000 20 000 $

• Nepřímé materiálové náklady přičleněné šekům C&P v závislosti na jejich 
podílu na celkovém objemu šeků ministerstva financí.
Za předpokladu, že ministerstvo financí vystavilo ve fiskálním roce 
1 000 000 šeků, z nichž 700 000 patří C&P, a že celkové nepřímé náklady 
v tomto fiskálním roce dosáhly 500 000 $, pak nepřímé náklady 
přičleněné C&P činí: 350 000 $

• Celkové náklady: 1 070 000 $

• Jednotkové náklady na jeden šek (1 070 000 $ děleno 700 000) 1,53 $

V tradičním účetním systému USA se náklady kalkulují podle tříd objektů, jako jsou mzdy
a sociální dávky, kancelářské potřeby, cestovné a vybavení. Metoda měření nákladů podle činností
kalkuluje náklady podle činností nebo procesů, jakým např. může být zpracování dvouletých pře-
hledů o uživatelských poplatcích.

Zdroj: USA, Chief Financial Officers Council (1997).
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1. IFAC (1991). IFAC (Mezinárodní federace účetních znalců a auditorů) je sdružením profesionálních účetních
orgánů z 84 zemích, které usiluje o prosazení jednotných účetních standardů. Její výbor pro veřejný sektor (PSC
– Public Sector Committee) vydává účetní standardy pro vládu a pro instituce vládního sektoru.

2. Premchand (1993), strana 267.

3. Tato metoda se podle IFCA nazývá „modifikované účetnictví na pokladním principu“ (1991).

4. Nebo jednodušeji akruální účetnictví. V této knize se „úplný“ přidává tam, kde je to vhodné pro zřetelné odliše-
ní od modifikovaných forem akruálního účetnictví.

5. Příklad lze nalézt v publikaci IFAC (1991).

6. Viz definice nákladů v publikaci IFAC (2000a).

7. Ve verzi Manuálu GFS z roku 2000 se klasifikace příjmů podstatně liší od klasifikace uvedené v manuálu GFS
z roku 1986. Viz Příloha I v publikaci Mezinárodního měnového fondu (2000).

8. Viz SNA (Systém národních účtů), 1993, s. 92.

9. K tomu poznamenáváme, že zvýšení závazků, které se týká státních penzijních systémů, se do tabulky operací
vládního sektoru v Manuálu GFS 2000 nezahrnuje.

10. FASAB, USA (1995), Vyhláška číslo 5.

11. “[Rozsah tvořivého účetnictví] je největší tam, kde se obchoduje, akruálně účtuje a existují nejasnosti. Nejméně
se vyskytuje tam, kde se používá pokladní účetnictví a existují jasná pravidla. S komerčním stylem účtů jsou spo-
jeny tlaky, které odrážejí větší možnosti kreativity účetnictví soukromého sektoru.“ (Likierman, 1993a)

12. Na Novém Zélandu, kde se schvalují rozpočtové prostředky na provozní výdaje uváděné na akruálním principu,
provádí jak ministerstvo financí, tak nejvyšší auditor (nejvyšší kontrolní úřad) kontroly toků hotovostí ex ante.
Tyto kontroly využívají rozpočtování výdajů na akruálním principu, plán pokladního plnění odsouhlasený mezi
ministerstvem financí a ostatními ministerstvy a dále měsíční monitorovací zprávy o čerpání rozpočtových výda-
jů, které připravují jednotlivá ministerstva a předávají je ministerstvu financí a nejvyššímu kontrolnímu úřadu.
Kontroly ex ante sice pokrývají celkovou potřebu pokladních prostředků ministerstev, nejsou však specifikovány
podle jednotlivých položek schválených výdajů. Viz Scott (1996).

13. Tato otázka se probírá v publikaci Buiter (1993).

14. Viz Towe (1993).
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15. Pojem generace se definuje jako osoby narozené ve stejném roce v rozdělení na muže a ženy. Toto rozlišení vychá-
zí z rozdílných znaků životního cyklu mužů a žen, pokud jde o daňové platby a přijaté sociální dávky. Podrob-
něji viz Buiter (1996)

16. Podrobněji viz OECD (1997b), s. 14–15.

17. Viz Hagemann a John (1995).

18. Analýzu podmínek platnosti metodiky generačního účetnictví lze nalézt v publikaci Buiter (1996).

19. Podrobněji k těmto otázkám viz OECD (1997b), strana 16–18.

20. Čerpáno z velké míry z Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB – Office of Management and Budget) USA, „Koncept
manažerského účetnictví nákladů a standardů pro federální vládu“, Vyhláška o doporučovaných účetních stan-
dardech, číslo 4, 1995.

21. Otázky týkající se systémů řízení nákladů a jejich aplikace ve vládním sektoru jsou obsaženy v publikaci Prem-
chand (1993).

22. Např. v USA a na Novém Zélandu.

23. OMB, „Koncept manažerského účetnictví nákladů a standardů pro federální vládu“, Vyhláška o doporučovaných
účetních standardech, číslo 4, 1995.

24. Na Novém Zélandu se poplatek za užívání dlouhodobého majetku používá pro všechny segmenty vládního sek-
toru, ve Velké Británii pro veřejné obchodní společnosti a pro Národní systém zdravotní péče. Poté, co Velká Bri-
tánie v letech 2001–2002 zavede plně akruální rozpočtování, rozšíří se poplatek za užívání dlouhodobého majet-
ku do všech oblastí veřejných výdajů.

POZNÁMKY ČESKÉ REDAKCE

1* Výraz „cash princip“ již i u nás zdomácněl; v odborné literatuře se však používá termín účetnictví založené na
peněžních tocích. V této knize jsme se při překladu přiklonili ke kratším termínům „pokladní“ či „cash“.
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A. Obecné principy

1. Cíle výkaznictví1

Základním cílem systému finančního výkaznictví je ukázat, jak vláda používá finanční zdroje, které
má k dispozici – příjmy a výdaje, aktiva a pasiva. V ideálním případě by měl proto tento systém posky-
tovat odpovědi na následující otázky:

• Poctivost (integrita) rozpočtu. Používaly se zdroje v souladu se zákony a s oprávněnými nároky?
Jaká část rozpočtových výdajů se nerealizovala (tj. zůstala nevyužita)? Které výdaje byly nasmlou-
vány, ale nebyly proplaceny?

• Provozní výkonnost. Kolik stojí programy? Jak se financovaly? Čeho bylo dosaženo? Jaké závazky
vyplývají z realizace výdajů? Jak spravovala vláda svůj majetek?

• Úroveň správy. Zlepšila se finanční pozice vlády, nebo se zhoršila? Jaká opatření byla přijata pro
budoucí období?

• Mechanizmy a kontrola. Existují mechanizmy, které by zajistily účinný soulad s rozpočtovými pra-
vidly a finančními nařízeními, řádné řízení aktiv a adekvátní výkonnost?

Výkazy a navazující zprávy jsou důležitým nástrojem plánování a formulace rozpočtové politiky.
Z tohoto důvodu by měly poskytovat informace o probíhajících programech a hlavních cílech ministers-
tev a agentur. Výkazy se mohou využívat také jako zdroj informací pro parlament a veřejnost. Jsou příle-
žitostí k prezentaci výsledků, kterých bylo dosaženo; představují informace, které lze využívat pro mno-
hé účely.

Výkazy a zprávy musejí brát ohled na potřeby různých skupin uživatelů; do těchto skupin mimo jiné
patří: (1) vláda, ministerstva, agentury a manažeři programů, (2) členové parlamentu, (3) jednotliví obča-
né, sdělovací prostředky, společnosti, univerzity, nevládní organizace a další zájmová sdružení, investoři
a věřitelé, mezinárodní finanční instituce a finanční trhy.

Podle analýz, které se uskutečnily v mnoha zemích,2 potřebuje podrobné a včasné informace o roz-
počtu řada uživatelů. Exekutivní část vládního sektoru potřebuje pravidelné informace o stavu rozpočto-
vých prostředků, aby mohla zajišťovat efektivní naplňování rozpočtu a zvažovat komparativní náklady růz-
ných programů. Občané a členové parlamentu potřebují informace o nákladech a přínosech programů,
které mají vliv na ně a na jejich voliče. Finanční trhy využívají informace o financích vládního sektoru
k odhadu úvěrové důvěryhodnosti země a k posouzení hodnoty vládního dluhu a odpovídající úrovně úro-
kových sazeb a měnového kurzu.
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2. Zásady výkaznictví

Výkazy (zprávy) připravené vládním sektorem pro vnitřní a vnější užití se připravují na základě násle-
dujících zásad:

• úplnost. Agregované údaje by měly pokrývat všechny aspekty finančních vztahů v rámci vládního
sektoru;

• zákonnost. Forma a obsah finančních zpráv by měly vyhovovat všem jejich uživatelům a měly by
být v souladu s přijatými standardy;

• přátelskost k uživateli. Výkazy a zprávy by měly být snadno pochopitelné a měly by umožňovat, aby
se informace daly snadno získat a rozšiřovat. Měly by zahrnovat vysvětlení a výklad pro členy par-
lamentu a pro občany, kteří nejsou obeznámeni s rozpočtovými pojmy a metodologickými otázka-
mi. Pro člověka, který není účetním, mohou být finanční výkazy těžko srozumitelné, a proto je vhod-
né, pokud to lze, doplnit je grafy a schématy, které zlepší jejich srozumitelnost;

• spolehlivost. Údaje, které výkazy (zprávy) obsahují, by měly být ověřitelné a jednoznačné. Spoleh-
livost neznamená přesnost a jistotu. U některých položek je dostupný pouze odhad. Je-li však řád-
ně vysvětlen, přináší významnou informaci (např. u daňových výdajů, u fiskálního rizika nebo
u závazků vůči penzijnímu systému);

• relevance. Údaje jsou poskytovány jako reakce na explicitně vyjádřenou potřebu. Tradiční funkcí
rozpočtového výkaznictví na konci roku je umožnit členům parlamentu, aby ověřili plnění rozpočtu.
Širší pojetí účelu finančních výkazů a zpráv o rozpočtu vyžaduje, aby zprávy braly v úvahu rozlič-
né potřeby rozdílných zájemců. Častou kritikou vládních zpráv o stavu veřejných financí je skuteč-
nost, že jsou zahlceny informacemi a obtížně se interpretují;

• konzistence. Vyžaduje se nejenom vnitřní konzistence metodologie, obsahu a záběru výkazů (zpráv)
o veřejných financích, ale i konzistence v čase. Pokud se určitá metodika zpráv a účetnictví přijme,
měla by se používat pro všechny obdobné operace až do doby, kdy se objeví závažný důvod k její
změně. Když se metodika nebo záběr výkazů a navazujících zpráv změní nebo se změní segment
vládního sektoru, který je vypracovává, měly by výkazy (zprávy) obsahovat poukaz na důsledek této
změny;

• včasnost. Časové zpoždění obvykle snižuje využitelnost informací. Odhady provedené nyní mohou
být užitečnější než přesný údaj vyžadující dlouhou přípravu. Význam včasnosti však není v rozpo-
ru se statistickým shromažďováním a kontrolou údajů i poté, co byly zveřejněny předběžné údaje;

• srovnatelnost. Výkazy a zprávy o financích vládního sektoru by měly zájemcům umožnit relevant-
ní srovnávání mezi podobnými jednotkami (složkami); příkladem může být srovnání nákladů urči-
tých funkcí nebo činností;

• užitečnost. Aby zprávy o činnosti ministerstev a agentur byly užitečné jak pro danou organizaci, tak
pro její vnější prostředí, měly by přispět k pochopení současných a budoucích činností agentury,
jejích zdrojů a využívání prostředků, finanční správy těchto prostředků a jejích aktiv a pasiv.

Rozlišení mezi speciálními výkazy (zprávami), které se připravují na základě specifických potřeb,
a mezi „obecnými“ výkazy (zprávami) o financích vládního sektoru, které se připravují pro širší veřej-
nost, může napomoci vymezení adekvátního způsobu prezentace zpráv a nalezení vhodného způsobu jejich
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rozšiřování. Např. zprávy, které se vyžadují pro monitorování plnění rozpočtu, jsou zprávami speciální-
mi, připravenými zejména pro využití ve vládním sektoru, zatímco finanční výkazy by se měly považo-
vat za zprávy obecné. Toto rozlišení je však zčásti subjektivní a závisí na tradici dané země. Mnohé vlá-
dy vyžadují speciální zprávy, např. o životním prostředí (které jsou výsledkem auditu životního prostředí)
nebo o penzijních fondech (pro penzijní politiku) atd. Tyto typy zpráv se vypracovávají stále častěji, pro-
tože vlády čelí potřebě reagovat na tlaky různých zájmových skupin.

B. Hlavní zprávy

1. Zprávy o plnění rozpočtu

a) Řízení plnění rozpočtu

Pro řízení plnění rozpočtu jsou potřebné následující výkazy (zprávy):

• denní „bleskové“ hlášení o pokladních tocích. Tato hlášení by měla rozlišit příjmové a výdajové toky;
pro lepší předvídání pokladních toků je ale vhodné rozdělovat příjmy a výdaje podle hlavních eko-
nomických kategorií (přinejmenším jednou za týden);

• měsíční výkazy o plnění rozpočtu vycházející z rozpočtové klasifikace. Tato hlášení specifikují:

– ukazatele schváleného rozpočtu,

– úpravy schválených výdajů a dodatečně schválené výdaje,

– rozpis čerpání schválených výdajů,

– závazky, výdaje ve fázi verifikace a platby.

b) Účty schválených výdajů

Roční zprávu o plnění schváleného rozpočtu (závěrečný účet) je nutné předat nejvyšší kontrolní insti-
tuci (SAI – Supreme Audit Institution) a parlamentu. Vypracování takových zpráv by mělo být zakotveno
v zákonu o rozpočtových pravidlech. Zpráva by se měla předat nejvyšší kontrolní instituci k provedení
auditu nejpozději dva měsíce po ukončení rozpočtového období. Ve stejné době by měla být k dispozici
i nejširší veřejnosti. Kromě roční zprávy o plnění rozpočtu by měla vláda v případě, že v průběhu roku
přijme mimořádná opatření, vypracovat i mimořádnou zprávu a dále i níže uvedené finanční zprávy.

2. Finanční výkaznictví

Výkazy (zprávy) každé země by měly, bez ohledu na používaný účetní systém a kvalitu účtů a finanč-
ní evidence, splňovat minimální standardy.

a) Minimální požadavky na finanční výkaznictví

Cílem by mělo být vypracovat následující zprávy a používat vhodné účetnictví nebo pomocné registry:

1. Tabulka konsolidovaných operací vládního sektoru. Vláda by měla zveřejňovat analytickou zprávu
o konsolidovaných operacích. Ta by měla obsahovat tři tabulky, které ukazují finanční operace (1) cent-
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rální vlády, (2) územní samosprávy a (3) vládního sektoru jako celku. Finanční údaje za mimorozpočto-
vé fondy by se měly konsolidovat do účtů příslušné úrovně vlády. Manuál Vládní finanční statistiky MMF
(GFS) preferuje zařazení fondů sociálního zabezpečení do úrovně vlády, na které fungují. Alternativním
postupem je uvést tyto finanční údaje ve čtvrté tabulce.

Tato zpráva by měla být připravena podle standardů GFS. Nelze však očekávat, že všechny země oka-
mžitě zavedou plně akruální účetní systém tak, jak to GFS 2000 předpokládá. Přesto by se však měly
tabulky konsolidovaných operací vládního sektoru ve členění podle ekonomické klasifikace standardu GFS
2000 připravovat, a to bez ohledu na princip účetnictví. V ideálním případě by tyto údaje měly být při-
praveny jak na akruálním principu (nebo modifikovaném akruálním principu), tak na pokladním (cash)
principu.

Aby bylo možné provádět srovnání, měla by zpráva pokrývat přinejmenším dva rozpočtové roky. Tabul-
ky operací vládního sektoru by měly být sestaveny z účetních výkazů jednotek zařazených do vládního
sektoru. Pokud se v konsolidovaných tabulkách provádějí dodatečné úpravy, měly by se dodržovat poža-
davky vyplývající z podvojného principu zápisu operací (např. do účtů by se měly zahrnout příjmy i výda-
je mimorozpočtových fondů). Všechny tabulky a podklady potřebné pro srovnání s roční zprávou o roz-
počtu a s dalšími zprávami (např. o plnění územních rozpočtů či o správě fondů) by měly být přílohou
této zprávy.

2. Zpráva o stavových a tokových veličinách týkajících se domácích nedoplatků. Tato zpráva rozlišu-
je mezi nedoplatky vůči soukromému sektoru, nedoplatky vůči nižším úrovním vlády a nedoplatky vůči
nevládnímu veřejnému sektoru.

3. Souhrnná zpráva o realizaci výdajových programů vládního sektoru. Tato zpráva zahrnuje výdaje z roz-
počtu a fondů podle široce vymezených funkcí a programů (pokud existují). Měla by rozlišit běžné a kapi-
tálové výdaje, ukázat srovnání s předchozími roky a, pokud země připravuje víceleté odhady, měla by je také
uvést, alespoň na následující rok. Tato zpráva by se měla týkat alespoň dvou fiskálních let, aby umožnila
srovnání. Měla by obsahovat podrobný výklad vládní výdajové politiky.

4. Zpráva o střednědobém vnějším dluhu. Tato zpráva by měla zahrnovat následující údaje:

Nesplacený dluh a splátky (DOD – debt outstanding and disbursed) střednědobého vnějšího vládní-
ho dluhu v klasifikaci podle následujících kategorií:

• splacený a nesplacený dluh bez splatných nedoplatků včetně úrokových nedoplatků a včetně nedo-
platků jistiny,

• přímý sjednaný dluh a záruky,

• podle obecných kategorií věřitelů (např. mezinárodní finanční instituce a komerční věřitelé),

• podle obecně vymezených kategorií příjemců záruk (např. průmyslové a zemědělské podniky ve stát-
ním vlastnictví),

• podle dluhových nástrojů (výpůjčky a jiné závazky).

Projekce nákladů dluhové služby týkající se vládního dluhu na pět až deset let by měla rozlišit:

• přímý smluvní dluh a dluh, na nějž se vztahují záruky, podle obecně vymezených kategorií věřitelů,

312 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



• akruální i pokladní projekce částečně restrukturalizovaného dluhu,

• nově přijaté výpůjčky,

• restrukturalizovaný dluh v daném období.

5. Zpráva o krátkodobých výpůjčkách. Forma této zprávy závisí na stupni rozvoje finančních trhů
v dané zemi. Tuto zprávu lze – v závislosti na struktuře dluhu a na organizačním uspořádání v zemi – kon-
solidovat se zprávou o střednědobém dluhu (položka 4), nebo ji připravit jako samostatnou.

6. Zpráva o přijatých darech. Tato zpráva by měla zahrnovat přísliby od dárců, přijaté částky a odha-
dy příjmů (viz níže).

7. Zpráva o přijatých a přepůjčených půjčkách a jejich stavu. Tato zpráva ukazuje dohodnuté půjčky,
úroky a splátky jistiny za příslušné období a také stavové a tokové veličiny týkající se nedoplatků podle
hlavních skupin příjemců. Měla by obsahovat slovní výklad všech problémů, které se vyskytly v souvis-
losti s přijetím půjček od věřitelů, a také odhad budoucích rizik.

8. Výkaz budoucích závazků. Aby tato zpráva vyhověla požadavkům legislativy ve věci odpovědnos-
ti a skládání účtů veřejnosti, měla by ukázat budoucí (víceleté) závazky a projektovaný splátkový kalen-
dář závazků v rozdělení podle funkcí a podle jednotlivých ministerstev nebo agentur.

9. Výkaz pokladních (cash) toků. Tento výkaz ukazuje – podobně jako měsíční výkaz běžné komerč-
ní banky – příjmové a výdajové toky a počáteční a koncový stav prostředků na účtech. Zahrnuje všech-
ny vládní bankovní účty a účty hotovostí; obvykle se přímo odvozuje z účetních výkazů vládního sek-
toru.

10. Výkaz o daňových výdajích. V této zprávě se uvádějí odhady daňových výdajů podle sektorů nebo
funkcí a dále podle druhu poskytnuté daňové úlevy nebo dotace.

11. Výkaz o ostatních závazcích a ostatních podmíněných závazcích. Kromě zpráv o dluhu by se měl,
pokud je to možné, připravit také výkaz, který by ukázal ostatní závazky a podmíněné závazky, jako např.
závazky vůči penzijnímu systému a podmíněné závazky pojišťoven.

12. Výkaz hmotných aktiv a investic za vybrané sektory, popř. za vybrané programy. Pro sektor infra-
struktury může být užitečné vykazovat nejvýznamnější aktiva, kapitálové investice, podle akruálního prin-
cipu (tj. přírůstek hmotných aktiv, který se může značně lišit od vyplacených výdajů) a také náklady údrž-
by, včetně odložené údržby. Tento výkaz lze zahrnout do zprávy o investičních výdajích, o které se
zmiňujeme níže.

b) Finanční výkazy v systému akruálního účetnictví3

Systémy akruálního účetnictví umožňují přípravu výkazů, které poskytují úplnější pohled na finanč-
ní pozici vládního sektoru a vytvářejí konzistentní a podrobný rámec pro přípravu výkazů a zpráv, o kte-
rých jsme se zmínili v předchozí části.

Systém akruálního účetnictví běžně zahrnuje přípravu výkazu o finanční pozici, neboli rozvahu, kte-
rá ukazuje vládní aktiva, pasiva a čisté jmění, dále přípravu výkazu zisků a ztrát za finanční a provozní
část hospodaření, který ukazuje výnosy a náklady v průběhu rozpočtového roku, a výkazu o zvýšení či
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snížení čistého jmění, který vysvětluje pohyby mezi počátečním a koncovým stavem na účtech. Výkazy
na akruálním principu jsou doplněny výkazem hotovostních toků (cash-flows).

Jak jsme poznamenali již dříve, GFS 2000 a SNA93 odlišují transakční toky od ostatních ekonomic-
kých toků. Analytický rámec v manuálu GFS tudíž zahrnuje mimo jiné následující klíčové výkazy (viz
také schéma 12.1):

• tabulku operací vládního sektoru, která je sumářem operací (transakcí) vládního sektoru v daném
účetním období,

• výkaz dalších ekonomických toků, který popisuje faktory ovlivňující finanční pozici vlády s výjim-
kou transakcí,

• rozvahu, která odráží stav aktiv a pasiv a čisté jmění vlády na počátku a na konci účetního období,

• výkaz o zdrojích a užití peněžních prostředků, který by měl být doplněn vyrovnávacími položkami
mezi účetnictvím na pokladním (cash) a akruálním principu.

Změny mezi počátečními a koncovými zůstatky v rozvaze jsou vysvětleny jak transakčními toky zahr-
nutými v tabulce operací vládního sektoru, tak faktory zahrnutými do výkazu ostatních ekonomických
toků.

Poznámky k finančním výkazům by měly poskytnout tolik podrobností, kolik je třeba ke správné inter-
pretaci; jejich součástí by měly být i použité účetní metody.

Tyto výkazy by měly být doplněny již dříve zmíněnými zprávami, a to pro oblasti, které nepokrývají
nebo pokrývají nedostatečně podrobně (např. závazky, podmíněné závazky, daňové výdaje a podrobnosti
o dluhu a výpůjčkách).

c) Finanční výkazy a zprávy předkládané jednotkami vládního sektoru4

Povinnost předkládat finanční výkazy (zprávy) by měla platit pro všechny jednotky vládního sekto-
ru. V mnoha zemích je problémem účetnictví fondů, a to jak nezávislých fondů, tak zvláštních účtů vede-
ných ministerstvem financí nebo státní pokladnou. Pokud není účetnictví fondů konsolidované řádka po
řádce, jsou příjmy a výdaje vládního sektoru nadhodnocené operacemi mezi fondy, které vytvářejí doda-
tečnou operaci v rámci vládního sektoru. Při akruálním principu v případě, že konsolidace není správně
provedena, pak pokud jsou příjmy připsané fondu větší než jeho výdaje, se převyšující příjmy zahrnují
jako pasivum v účetnictví vládního sektoru, zatímco v opačné situaci, kdy výdaje převyšují příjmy, se ten-
to stav projeví jako aktivum (Ross a Kelly, 1997). Pokud tyto fondy vykáží v agregované podobě závaž-
nou finanční nerovnováhu, naruší to značným způsobem finanční pozici vládního sektoru.

Bez ohledu na to, zda v určité zemi existence mimorozpočtových fondů je, či není odůvodněná, nee-
xistuje žádný důvod k tomu, aby byly vyloučeny z povinnosti účtovat a vykazovat stejně jako všechny
ostatní jednotky vládního sektoru. Všechny fondy a účty všech jednotek vládního sektoru je nutné kon-
solidovat. K tomu, aby tato konsolidace byla možná, je nutné, aby systém účtů jednotlivých jednotek vlád-
ního sektoru a ekonomická a funkční klasifikace jejich rozpočtů odpovídaly centrálně určenému obecné-
mu rámci. Správné finanční výkaznictví je nutné pro zachování odpovědnosti. I když se alokace zdrojů
provádí prostřednictvím rozpočtového procesu a pro mimorozpočtové fondy je implementován zdravý
systém finančního výkaznictví, není to argumentem pro jejich další přetrvání ani pro zrušení.
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d) Nevládní veřejné jednotky

Zatímco záběr rozpočtu se omezuje na vládní sektor, jak ukazuje kapitola 2, pro finanční výkaznictví
by se měl zvažovat záběr širší. Jednotky, které stát kontroluje nebo vlastní, by měly sestavovat pravidel-
né finanční výkazy (zprávy). Účetnictví jednotek, které se zabývají komerčními činnostmi, by mělo být
na úplném akruálním základě; rovněž jejich finanční výkazy by měly odpovídat akruálnímu účetnictví.
Tyto účty by se měly konsolidovat v rámci vládního sektoru a měly by se zveřejňovat. Takové informace
jsou potřebné pro veřejnost a pro rozhodovací procesy, zejména pro analýzu dotací, pro financování kapi-
tálových výdajů státních podniků, pro analýzu stavu poskytnutých půjček apod.

Některé země přijali koncept „finančního výkaznictví vládních jednotek“ (viz IFAC, 1991), tj. finanč-
ního výkaznictví sektoru vlády pokrývajícího souhrn organizací, operací a činností, za které je stát odpo-
vědný. Kritérii pro vymezení hranic těchto široce definovaných jednotek jsou financování, vlastnictví a míra
vládní kontroly. Oním kritériem, které je nejvíce konzistentní s cílem finančního výkaznictví, je kontrola
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Schéma 12.1 ANALYTICKÝ RÁMEC VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKY (GFS 2000)

Počáteční 
rozvaha

Konečná 
rozvaha

Operace 
vládního sektoru

Ostatní
ekonomické toky

Stavy Stavy

Toky

Hmotná aktiva

Saldo běžných operací

Příjmy

Výdaje

Operace
s kapitálovými

aktivy
Hmotná aktiva:

Přecenění, ztráty
a další změny

Hmotná aktiva

Finanční aktiva

Závazky

Čisté jmění

Finanční aktiva:
Přeceňování, ztráty

a další změny

Závazky:
Přecenění, ztráty

a další změny

Změna čistého jmění
v důsledku ostatních 
ekonomických toků

Operace
s finančními

aktivy

Pohyby
na závazkových

účtech

Změna čistého jmění
v důsledku 

provedených vládních 
transakcí

= Saldo běžných operací

Finanční aktiva

Závazky

Zdroj: GFS 2000

Čisté jmění

+ + =



nad nimi, protože vláda by měla odpovídat za zdroje a jednotky, které má pod kontrolou, bez ohledu na
rozsah jejich financování z veřejných zdrojů a bez ohledu na typ vlastnictví. Aplikace tohoto kritéria je
však značně subjektivní.

Pravidla pro určení jednotek vládního sektoru, které musejí sestavovat finanční výkazy, jsou stanove-
na buď legislativou (např. ve Francii a Itálii), nebo prostřednictvím účetních zásad, jako je např. výše zmí-
něný koncept kontroly a existence uživatelů, pro které budou tyto informace užitečné (jako např. v Aust-
rálii a na Novém Zélandě).

3. Výkazy (zprávy) výdajových ministerstev5

V některých zemích se připravují výkazy (zprávy), které poskytují přehled o činnostech výdajových
ministerstev a vládních agentur včetně důležitých informací pro rozhodování o rozdělení zdrojů mezi
ministerstva. Pokud jsou k dispozici před zahájením přípravy rozpočtu (což je žádoucí), mohou být uži-
tečné i při přípravě počátečních rozpočtových stropů. V některých zemích se tyto zprávy diskutují v par-
lamentních výborech a jsou zveřejňovány.

Takové zprávy obsahují následující prvky, případně jen některé z nich:

• hlavní oblasti politik daného ministerstva nebo agentury,

• cíle a záměry ministerstva, včetně opatření přijatých nebo navrhovaných k dosažení těchto cílů,

• programy, projekty a činnosti ministerstva,

• výkaz o plnění rozpočtu a finanční výkazy,

• odhadované výdaje (běžné a kapitálové) v budoucích letech,

• ukazatele výkonu a cílů,

• další relevantní informace, např. půjčky, záruky a daňové výdaje v daném sektoru.

4. Výkazy (zprávy) o kapitálových investičních výdajích

a) Požadavky na informace

Obecně se doporučuje vykazovat investičních výdaje v jednom výkazu (zprávě) nebo v oddělené čás-
ti výkazu (zprávy) za ministerstva. Výkazy (zprávy) o investičních výdajích rozdělených podle programů
nebo projektů by měly ukázat:

• skutečné výdaje ve fázi verifikace (nejen jako hotovostní platbu) v průběhu rozpočtového roku,

• skutečné výdaje předchozího rozpočtového roku,

• odhadované náklady probíhajících programů nebo projektů pro následující tři až čtyři roky.

V malé zemi se investiční výdaje předkládají rozdělené podle projektů. Ve velké zemi by tento výkaz
(zpráva) měl být předložen v rozdělení podle programů. Probíhající programy národního významu a znač-
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ného rozsahu by však měly být uváděny vždy. Výkaz (zpráva) za každý z těchto projektů by měl obsaho-
vat: (1) roční projektované náklady v období tří až čtyř let, (2) celkové náklady a (3) odhadované výdaje
nutné na dokončení projektu po třech až čtyřech letech.

Důležité jsou také informace z akruálního účetnictví o postupu projektu, a to zejména v sektoru dopra-
vy, komunikací a energie a v dalších významných oblastech vládního sektoru, u nichž se platební kalen-
dář plně neshoduje s realizací projektu. Pro velké infrastrukturní projekty lze také uvádět přírůstek hod-
noty aktiv spolu s ukazateli postupu realizace projektu. Zahrnout lze také ukazatele výkonu, a to zvláště
v sociální oblasti a v zemědělském sektoru.

b) Požadavky na informace u projektů financovaných z vnějších zdrojů

V těch zemích, které využívají zahraniční pomoc, by měl výkaz (zpráva) o kapitálových investicích
zahrnovat také neinvestiční složku projektů financovaných z externích zdrojů, aby se tyto informace moh-
ly využívat v diskuzích s dárci. Investiční a provozní složka každého projektu musí být oddělena.

Informace o financování uváděné v účetnictví vládního sektoru vycházejí z vyplacených částek. Bez
ohledu na efektivnost systému sběru údajů v dané zemi vždy existuje časové zpoždění mezi čerpáním
půjčky a ověřenými výdaji; délka časového zpoždění z velké části závisí na postupu věřitele. Vzhledem
k tomu, že časové zpoždění mezi čerpáním a výdaji může být velké, je nutné tyto údaje porovnat a vysvět-
lit. Součástí této zprávy by měla být také informace o čerpání a výdajích v případě zvláštních fondů.

Dotace v nepeněžní formě (věcné sponzorské dary) by měly být v zásadě finančně vykazovány v čase,
kdy se přijímají. Pozornost je třeba věnovat identifikaci a vysvětlení rozdílů mezi našimi informacemi
a informacemi získanými od dárců. V praxi však řada zemí sama peněžní ocenění darů v nepeněžní for-
mě neprovádí a spoléhá na informace od dárců. To často vede ke směšování informací na bázi pokladních
operací získaných od některých dárců s informacemi o závazcích nebo zárukami od jiných dárců. Za
nezbytné se obecně považuje zlepšení monitorování dotací. S výjimkou případů, kdy byly zavedeny zvlášt-
ní platební postupy, by se měly výdaje monitorovat na úrovni projektů, protože právě na této úrovni lze
spolehlivě odhadovat výdaje financované dotacemi. I poté je však nutné získávat a porovnávat údaje od
dárců s údaji projektovanými.

Jak jsme probírali v kapitole 10, zdroje fondů EU a jejich použití by se měly řádně evidovat, zveřej-
ňovat a monitorovat.
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1. Čerpáno z OMB, USA, „Cíle federálního finančního vykazování“, Vyhláška o pojmech federálního finančního
vykazování, číslo 1 a 2, 1993; Liekerman (1993a) a Premchand (1995).

2. K podrobnostem o výsledcích těchto přehledů viz Premchand (1995).

3. Viz IFAC (1991) a Premchand (1995).

4. Pojem „vláda“ se v tomto odstavci týká jakékoli vládní jednotky, která je na centrální nebo místní úrovni.

5. Viz Premchand (1995) a Liekerman (1993a).
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Informační systémy založené na výpočetní technice poskytují manažerům veřejného sektoru souhrn
nástrojů pro získávání spolehlivých a včasných informací, které potřebují pro rozhodování v prostředí
vyžadujícím konsolidaci velkého objemu údajů z rozptýlených míst. Tyto systémy proto mohou přispět
ke zvyšování úrovně finanční kontroly obecně i k zajištění provozní efektivnosti na úrovni agentur. Aby
však informační systémy mohly dobře fungovat, je nutné je vhodně připravit a integrovat. Předkládaná
kapitola poskytuje přehled o některých hlavních rysech integrovaného přístupu k přípravě informačních
systémů pro finanční řízení veřejného sektoru a probírá klíčové otázky jejich zavedení.

A. Integrovaný přístup

1. Obecné otázky

Informační systémy pro finanční řízení vládního sektoru zabezpečují fiskální řízení z různých aspek-
tů. Často se zavádějí prostřednictvím zvláštních projektů, které sice reagují na specifické potřeby, ale nevě-
nují příliš pozornosti ostatním oblastem a základním vzájemným vazbám. V důsledku toho zůstává jejich
skutečný reformní přínos daleko za možným. Údaje se zjišťují duplicitně, nejsou plně kompatibilní a někte-
ré důležité oblasti se do tohoto systému vůbec nedostanou.

Opakem fragmentace jsou integrované modely systému pro finanční řízení, jejichž základ bývá popi-
sován jako:1

• souhrn vzájemně propojených, závislých a vzájemně se ovlivňujících prvků finančního řízení,

• souhrn postupů, které mají zabudovaný systém vnitřní kontroly a vyrovnávání, což zajišťuje trans-
parentnost operací a odpovědnost manažerů systému,

• souhrn procedur založených na principu decentralizované implementace v rámci cílů a operačních
zásad stanovených centrem.

Integrované systémy nejsou monolitické a z hlediska praktické a nákladově efektivní realizace je nut-
né, aby se jejich prvky rozvíjely modulárním způsobem. Ve většině tranzitivních zemí by bylo nereálné
usilovat o okamžitou a úplnou automatizaci všech finančních operací. Je však důležité, aby se systém při-
pravoval v uceleném a konzistentním rámci a aby byla zajištěna návaznost mezi existujícím a novým systé-
mem.

Pro systémy finančního řízení vládního sektoru je nejdůležitější vedení tzv. hlavní knihy, ve které se
uvádějí všechny příjmy a výdaje, a řádné vykazování operací, které s příjmy a výdaji souvisejí. Při apli-
kaci integrovaného přístupu se ostatní informační systémy považují za podsystémy podporující systémy
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ústřední a měly by vycházet ze stejných standardů pro vzájemnou použitelnost údajů. Nejvýznamnějším
krokem v rozvoji integrovaného systému je správné nastavení ústředních systémů a zavedení požadavků
na zajištění řádné výměny informací mezi ústředními systémy a ostatními systémy spravovanými minis-
terstvy a agenturami. Schéma 13.1 zobrazuje hlavní systémy pro finanční řízení vládního sektoru a jejich
základní vazby.
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Schéma 13.1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO FINANČNÍ ŘÍZENÍ
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Základním principem přípravy integrovaných systémů je usilovat o jejich strukturování spíše podle
funkčního než podle organizačního hlediska. Mělo by existovat jedno chráněné místo pro vstup běžně uží-
vaných údajů. To vyžaduje vytvoření systémů a databází, ve kterých má pravomoc poskytovat určité sku-
piny údajů ta organizace, která odpovídá za jejich správu. V plně automatizovaném systému účetnictví
postupují účetní operace systémem a údaje do něj vstupují jen jednou. Např. podrobné informace o roz-
počtu (budget code), klíčové údaje o dodavatelích, podrobnosti o objednávkách atd. vstupují do systému
tehdy, když se přijme závazek, a pak v tomto systému probíhají příslušné operace (vykazování výdajů ve
stadiu verifikace, vydání platebních příkazů a zaplacení).

Integrovaný přístup tak předchází vzniku duplicit při sběru a zpracování informací a umožňuje, aby
všechny agentury pracovaly se stejným souborem dat. Tím se eliminuje riziko nekonzistence v údajích,
kterému se při odděleném sběru a vykazování informací nelze vyhnout. Při zajištění patřičné ochrany úda-
jů poskytnutých jednou agenturou mohou být tyto údaje k dispozici i dalším agenturám, které se podíle-
jí na rozpočtovém procesu. Např. i když odbor státního rozpočtu ministerstva financí platby a závazky
nespravuje, dostane relevantní informace ihned, jakmile se operace uskuteční.

Integrovaný přístup v zásadě umožňuje, aby se příjmy a výdaje vykazovaly velmi podrobně. Údaje
vykazované na nejnižší úrovni je možné využívat přímo pro řízení programů a křížově ověřovat pro potře-
by finanční analýzy. Pokud neexistuje počítačové zpracování, je křížové ověření údajů velmi pracné a těž-
kopádné a může se tudíž provádět pouze příležitostně. To však nutně neznamená, že všechny operace
musejí být vykazovány v jedné rozsáhlé databázi. V mnoha případech může být výměna informací mezi
systémy omezena na vhodné souhrnné registry, avšak pouze za předpokladu, že jsou připraveny na zákla-
dě shodné klasifikace.

2. Kritéria pro rozvoj integrovaného přístupu

Prvním krokem v rozvoji integrovaných informačních systémů by mělo být sestavení standardů pro
všechny systémy, a to jak ve smyslu požadavků na vykazování, tak ve smyslu klasifikace operací. Otáz-
ky týkající se standardů se často považují za technické (např. volba databáze řídicího systému neboli DBMS
– data base management system). V mnoha případech lze snadno převádět údaje z jedné databáze do data-
báze jiné. Pokud se však klasifikace operací v jedné databázi liší od klasifikace v databázi jiné, může být
převádění údajů a jejich integrace problémem, i když všechny agentury používají stejnou databázi a stej-
ný operační systém.

Systém rozpočtové klasifikace a systém účtů jsou základní prvky pro propojení a konsolidaci různých
databází. Abychom plně vytěžili výhody automatizace, je nutné všechny charakteristiky operace evidovat
a v průběhu jejího zpracování v systému uchovávat. Při uplatnění takovéhoto postupu pak bude možné
vypracovávat zprávy založené na různých principech účetnictví: např. zprávu podrobně rozebírající výda-
je podle funkcí, podle položek apod., a to v každém stadiu výdajového cyklu. Klasifikace operací a jejich
třídění musí vzít v potaz – kromě fundamentálních aspektů systémů rozpočtové klasifikace, probíraných
v kapitole 4 a 11 – také rozložení odpovědnosti za systémy účetnictví a správu informačních systémů.
(Např. při konsolidaci údajů z různých podpůrných systémů lze pro propojení různých účetních podsystémů
zahrnout do systému účtů i účty pod čarou).

Mnoho agentur dává přednost vývoji svého vlastního systému před rozvojem systému integrovaného.
Mají pocit, že systém, který si samy připraví, bude lépe vyhovovat jejich potřebám než systém, který jim
přichystá jiné ministerstvo nebo agentura. Skutečně se stává, že systémy připravené jednou agenturou čas-
to neberou v úvahu potřeby jiných potenciálních uživatelů. Příprava informačních systémů pro finanční
řízení vyžaduje mít přehled o potřebách všech potenciálních uživatelů těchto systémů a nejenom o potře-
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bách agentury, pro kterou se systém zavádí. Finanční řízení zahrnuje řadu aktérů (ministerstvo financí,
ostatní ministerstva a agentury, nejvyšší kontrolní úřad ap.). Ministerstvo financí by mělo zavádění systé-
mů finančního řízení koordinovat a mělo by odpovídat za jejich regulaci a celkovou efektivnost; navrho-
vání a implementace těchto systémů však vyžadují aktivní účast ostatních ministerstev a agentur veřejné-
ho sektoru.

Před vytvořením integrovaných informačních systémů je nezbytné získat přehled o dosavadním orga-
nizačním uspořádání a o používaných postupech finančního řízení. Automatizované řízení finančních infor-
mací se od řízení, které je založeno na písemné evidenci, liší. V neautomatizovaném systému řízení je
někdy nevyhnutelné zdvojování systémů vykazování a kontroly. Při rozvoji integrovaných informačních
systémů však mohou a měly by být takové duplicity vyloučeny.

Potřeba spojit plně integrovaný přístup s dosavadními postupy a dosavadním organizačním uspořádá-
ním může vést k tomu, že se proces integrace stane velmi nákladným (např. když je počet účastníků roz-
počtového procesu vysoký, jako v případě mnoha tranzitivních zemí). Aby byla komputerizace náklado-
vě efektivní, bude někdy nutné začít s revizí některých částí organizačního uspořádání a vyjasnit
kompetence. V dalších případech bude třeba s velkou obezřetností připravovat způsob integrace různých
(sub)systémů, a to bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou automatizované.

B. Systémy finančního řízení2

Systémy finančního řízení obsahují procesy projektování výdajů a příjmů, přípravy rozpočtu a jeho
plnění, účetnictví a finančního vykazování, daňové správy, řízení lidských zdrojů a mezd, řízení progra-
mů a auditu. Některé systémy plní velmi specifické funkce (např. systém pro sledování daňových poplat-
níků nebo systém pro veřejné zakázky). Hlavní systémy pro plnění rozpočtu a pro účetnictví shromažďu-
jí údaje od ostatních systémů.

1. Systémy pro přípravu rozpočtu

Jak bylo probráno v 5. kapitole, je příprava rozpočtu interaktivním procesem, do kterého se zapojuje
ministerstvo financí a ostatní ministerstva. Vyžaduje rozsáhlou výměnu údajů, a to i přesto, že počet ope-
rací není tak velký (ve srovnání s tisíci operacemi v procesu realizace rozpočtu).

Systémy pro přípravu rozpočtu plní následující funkce:

• zaznamenávají návrhy rozpočtu a odhady příjmů za všechny segmenty vládního sektoru a všechny
změny, které se v průběhu přípravy rozpočtu objeví. Hodnocení návrhů rozpočtu vyžaduje různé dru-
hy informací, např. počet pracovních míst, dosažený pokrok v hlavních infrastrukturních projektech,
formy průřezových programů (pokud existují). V ideálním případě by systémy pro přípravu rozpoč-
tu měly být schopny zpracovat všechny údaje, které jsou potřebné pro hodnocení návrhů rozpočtu,
a měly by zajistit vhodnou návaznost rozpočtových údajů a slovních komentářů zahrnutých do roz-
počtových návrhů, které všechny údaje vysvětlují;

• připravují scénáře rozpočtu, porovnávají je a produkují souhrnné informace;

• po dokončení rozpočtu ve vládě připravují návrh tohoto dokumentu k jeho předložení parlamentu;

• evidují údaje o rozpočtu a jejich úpravy v průběhu realizace rozpočtu a v jeho účetním zachycení.
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Významným rysem návrhu systémů přípravy rozpočtu je způsob předávání informací mezi minister-
stvem financí a ostatními ministerstvy. Rozvoj počítačových sítí mezi ministerstvy jednotlivým výdajo-
vým ministerstvům umožňuje, aby při přípravě rozpočtu přímo evidovala své požadavky.

Systémy přípravy rozpočtu jsou propojeny s procesy realizace rozpočtu: údaje z realizace rozpočtu
v předchozích letech se v průběhu přípravy rozpočtu na další rok analyzují a rozpočet a všechny jeho změ-
ny se promítají do procesu plnění rozpočtu. Pro přípravu scénářů rozpočtu je nutná výměna údajů mezi
systémem předpovědí – který by měl být zaveden v klíčových oblastech, jako jsou fiskální a makroeko-
nomické prognózy a řízení dluhu – a řadou dalších databází (např. výdaje na zaměstnance).

2. Účetnictví a plnění rozpočtu

Základní informační systémy pro realizaci rozpočtu, účetní systémy a systémy výkaznictví napomá-
hají celkové kontrole plnění rozpočtu. Tyto systémy spravují údaje o schválených rozpočtových výdajích
a o dodatečných rozpočtových přídělech, o převodech v rámci položek rozpočtu, o uvolňovaných pro-
středcích (o rozdělení a umístění zdrojů, zárukách, pokladním plánu atd.), o závazcích, akruálních výda-
jích a platbách, a to vzhledem k rozdělení rozpočtových prostředků a k jejich uvolňování. Tyto systémy
spravují hlavní knihy a také evidují údaje o příjmech, dluhu a o ostatních závazcích, o finančních aktivech
(a hmotných aktivech v akruálním účetnictví) a o dalších finančních operacích (např. o vnitřních opera-
cích mezi agenturami v rámci vládního sektoru). Přehled o funkcích těchto systémů je podrobně rozebrán
v oddíle C.

3. Ostatní systémy

Řada systémů, které plní specifický účel, je důležitá jak pro provozní efektivnost, tak pro fiskální kon-
trolu. V závislosti na podmínkách země může mít jejich implementace vyšší prioritu než plně automati-
zovaný systém výdajových operací. Např. v zemích, které se potýkají se závažnými daňovými úniky, jsou
velmi důležité systémy pro sledování daňových povinností poplatníků.

a) Řízení dluhu

Systémy řízení dluhu se používají pro účetní evidenci dluhu a jsou v tomto ohledu součástí hlavních
účetních systémů. Plní také funkce predikování dluhu. V jejich rámci se sestavuje a vykazuje předpoklá-
daný splátkový kalendář a využívají se také při analýzách citlivosti a při tvorbě scénářů. Příprava projek-
cí současného nesplaceného dluhu je jednou z významnějších činností při řízení dluhu (zatímco projekce
budoucích celkových nákladů dluhové služby je v podstatě záležitostí makroekonomické projekce). Systé-
my řízení dluhu mohou také plnit některé administrativní úkoly, např. vydávání platebních příkazů.

Systémy řízení dluhu poskytují metodický rámec pro činnosti související se správou dluhu; to je uži-
tečné i v případě, že počet půjček a operací není velký.

b) Plánování hotovosti

Systémy pro přípravu a aktualizaci plánů hotovosti (a plánu plnění rozpočtu) jsou v zásadě jednodu-
ché; musejí však využívat údaje od ostatních systémů a z různých databází, zejména ze systému pro rea-
lizaci rozpočtu, z účetnictví, z účetnictví dluhu, ze systému daňových projekcí a z krátkodobých makro-
ekonomických projekcí. Pro plánování hotovosti jsou také nezbytné dodatečné údaje od ministerstev, např.
splátkový kalendář pro aktuální závazky, přinejmenším pro ty výdaje, které jsou nerovnoměrně rozlože-
né v rámci rozpočtového roku (např. investiční výdaje).
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V případě, že operace veřejného sektoru nejsou plně automatizované, je nutné při plánování hotovos-
ti využívat i údaje bank, které spravují účty vládního sektoru, a také je nutné zavést systém bleskových
zpráv využívající faxový přenos nebo e-mail, aby ministerstva a státní pokladna mohly zpracovávat den-
ní nebo týdenní zprávy.

c) Řízení programů a agentur veřejného sektoru

Ministerstva musejí vydávat zprávy o svých finančních aktivitách a spravovat své účty. K zajištění
plně konzistentních údajů by měly být hlavní knihy ministerstev velmi úzce propojeny s jádrem účetních
systémů. Pokud jsou systémy plně integrované, mohou se výdajová ministerstva stát nejen součástí jádra
účetních systémů, ale mohou i zvýšit rozsah svého záběru. Např. agentura, která poskytuje služby, může
spravovat účty na plně akruálním principu, i když se pro účty vládního sektoru používá princip pokladní
nebo modifikovaný akruální.

Zavádění integrovaného systému účetnictví podle zásad uvedených v oddíle C nesmí vést v žádném
případě k tomu, že by ministerstva ztratila odpovědnost za svoji činnost v procesu řízení. V zemích, ve
kterých ministerstva a agentury vládního sektoru spravují své vlastní účty, by cílem měla být integrace
jejich účetních systémů do hlavních účetních systémů. V těch zemích, ve kterých se účty spravují pouze
na centrální úrovni, by se měla změna informačních systémů zaměřit na vytvoření podmínek, které by ve
středně dlouhém období vedly alespoň k decentralizovanějšímu modelu.

V rámci ministerstev je nutné zavést systémy řízení splatných závazků (payables) a veřejných zaká-
zek. Tyto systémy mají za úkol:

• spravovat databázi s údaji o dodavatelích,

• řídit platební příkazy a smlouvy a vést evidenci požadavků na veřejné zakázky, smlouvy, nákupní
příkazy (závazky) a také evidovat dodávky a ověření,

• vyřizovat požadavky, závazky, ověřené výdaje, zálohové a ostatní platby,

• evidovat údaje o operacích, zpracovávat projekce požadavků na hotovost, připravovat zprávy atd.

Systémy řízení lidských zdrojů, mzdových a dalších osobních nákladů spravují údaje o zaměstnan-
cích ve státní správě (osobní informační systémy), zajišťují a zpracovávají informace o mzdách a dalších
nákladech práce (systémy osobních nákladů). Systémy osobních nákladů by měly poskytovat přehledy
pro centrální účetní systém o tom, kdy nárok na výplatu vzniká a kdy dojde k jeho úhradě.

Systémy řízení zaměstnanců a mzdových a ostatních osobních nákladů jsou důležité pro kontrolu výda-
jů, a to jak v procesu přípravy rozpočtu, tak v průběhu jeho realizace. Poskytují informace o osobních
nákladech, na něž vzniká nárok, a o těch, které již jsou vyplaceny, a usnadňují takové operace, jako je
kontrola pracovních míst a porovnání vyplacených mezd a ostatních osobních nákladů s obsazenými pra-
covními místy. I když některé země mají centralističtější uspořádání, obecně platí, že si výdajové agen-
tury vedou své vlastní systémy pro řízení lidských zdrojů, mzdových a ostatních osobních nákladů. Minis-
terstva a agentury by měly odpovídat za řízení zaměstnanců, avšak údaje nutné pro kontrolu přípravy
rozpočtu a pro jeho realizaci je nutné předávat i ministerstvu financí.

Zavedení systémů pro sledování mzdových a ostatních osobních nákladů je však v řadě zemí ztíženo
a zdraženo existujícím organizačním uspořádáním. Výkazy o mzdách a ostatních osobních nákladech při-
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pravují účetní na nejnižší úrovni vládního sektoru, kteří jsou rozptýleni do stovek (nebo dokonce do tisí-
ců) míst v rámci ministerstev a agentur. Automatizaci výplatního systému by usnadnilo vytvoření středi-
sek pro zpracování mzdových a ostatních osobních nákladů, která by tuto činnost vykonávala pro skupi-
nu organizací. Meziministerská střediska by mohla být vytvořena na úrovni regionů. Neměla by zasahovat
do činnosti řízení zaměstnanců na úrovni ministerstev a agentur, ale měla by fungovat na principu posky-
tovatele služeb, přičemž mzdové a ostatní osobní náklady by se kalkulovaly na základě informací doda-
ných výdajovými jednotkami. Takové uspořádání může být nákladově efektivní. Často se však setkává se
silným odporem ze strany výdajových ministerstev a agentur a jejich zřizování je obtížné. Za minimum
se považuje příprava standardních „osobních složek“ v elektronické podobě. Jejich konsolidace minister-
stvem financí poskytne užitečné informace pro přípravu rozpočtu a pro identifikaci anomálií v procesu
jeho plnění. Přínos tohoto postupu je však všeobecně menší než automatizace zpracování výplat.

Ministerstva a agentury rovněž potřebují specifické systémy pro řízení programů a projektů. K dis-
pozici je řada softwarových programů pro řízení projektů v komerční sféře. Tyto programy jsou vhodné
pro plánování a kontrolu implementace projektů. Systémy měření nákladů rozdělují náklady mezi jednot-
livé programy. Systémy pro majetek a zásoby spravují registry hmotného majetku. Systémy pro údržbu
sledují údržbové práce a budoucí požadavky na údržbu.

Systémy pro programování a rozpočtování pomáhají výdajovým jednotkám při přípravě rozpočtu a při
vytváření sektorových programů.

d) Příjmy

Systémy pro správu příjmů zahrnují procesy, které se týkají výběru daňových a nedaňových příjmů.
Pomáhají daňovým a celním orgánům při správních a kontrolních činnostech, mohou přispět ke zlepšení
efektivnosti a účelnosti jejich činností a zlepšit výběr těchto příjmů. Tyto systémy také pomáhají při for-
mulaci daňových a celních opatření a při projektování daňových výnosů. Poskytují souhrnné informace
hlavním účetním systémům.

Systémy příjmových účtů mohou také zavést orgány, které vybírají příjmy (poplatky a platby, které
slouží k financování nákladů).

e) Ostatní systémy

Penzijní systémy obecně spadají do oblasti ústřední úrovně (ministerstvo financí, penzijní fondy ap.).
Podobně jako v případě systémů pro sledování mzdových a ostatních osobních nákladů mohou být navr-
ženy tak, aby poskytovaly souhrnné informace pro hlavní účetní systémy.

Systémy auditu pomáhají vnitřním a vnějším kontrolním orgánům, které by měly mít přístup ke všem
relevantním databázím systému, jak byly popsány výše.

Země, v nichž se připravují programy víceletých výdajů nebo programy veřejných investic, potřebují systé-
my, které by této činnosti napomáhaly. Tyto postupy by měly být provázané se systémem přípravy rozpočtu.
Občas se zavádějí speciálně zaměřené monitorovací systémy, které mají poskytovat informace o kapitálových
projektech, o výdajích financovaných ze zahraniční pomoci a o některých dalších výdajových programech.
Kromě uchovávání informací o finanční stránce programů tyto systémy také spravují údaje o postupu projektů
a o výkonnostních ukazatelích. Často však nejsou propojeny s hlavními účetními systémy vládního sektoru.
Dosáhnout plné integrace speciálně zaměřených systémů je sice obtížné, avšak finanční údaje sledované v těch-
to monitorovacích systémech by měly být konzistentní s účetními údaji nebo by přinejmenším s nimi měly
být systematicky porovnávány tak, aby se všechny odchylky objevily v monitorovacích zprávách.
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C. Plnění rozpočtu a účetnictví

1. Funkce hlavních systémů pro účetnictví a pro plnění rozpočtu

K hlavním funkcím systémů finančního řízení sektoru vlády patří kontrola plnění rozpočtu a zpraco-
vání účetních výkazů a finančních zpráv. Tyto funkce může plnit několik různých systémů nebo systém
jediný. Když např. výdajové agentury provedou platbu, jsou systémy pro řízení plateb odděleny od systé-
mu, který spravuje hlavní knihu ve státní pokladně (i když mezi nimi existuje těsné spojení).

V řadě zemí spravuje odbor rozpočtu ministerstva financí rozpis schválených výdajových ukazatelů
rozpočtu a plán plnění rozpočtu a kontroluje změny uváděné rozpočtovými opatřeními, zatímco státní
pokladna odpovídá za ostatní aspekty realizace rozpočtu. Obecně se preferuje takové uspořádání, ve kte-
rém systém pro realizaci rozpočtu na centrální úrovni zahrnuje aktivity obou útvarů. V případě, že exis-
tují dva oddělené systémy, musejí být velmi úzce propojeny. Na tento požadavek se někdy při zavádění
systému státní pokladny zapomíná. Výsledkem je, že se nepodaří využít všech přínosů komputerizace,
protože odbor státního rozpočtu pokračuje v dohledu nad realizací rozpočtu podle vlastních postupů.
(V jedné zemi například poté, co se za pomoci projektu financovaného mezinárodní finanční institucí
podařilo zavést systém státní pokladny, požadoval rozpočtový odbor od jiné mezinárodní finanční insti-
tuce prostředky pro systém implementace rozpočtu, protože mu systém státní pokladny nevyhovoval.)

Mnohé průmyslově vyspělé země mají integrované systémy účetnictví a plnění rozpočtu.3 Tyto systé-
my se nazývají různě, např. „Hlavní systémy účetnictví a rozpočtování“ (Core Accounting and Budgeting
Systems), „Systémy státní pokladny“ (Treasury Systems), „Finanční systémy hlavní knihy“ (Financial Led-
ger Systems) nebo „Všeobecné systémy hlavní knihy (General Ledger Systems). Integrovaný systém účet-
nictví a plnění rozpočtu plní následující funkce:

a) při realizaci rozpočtu:

• vykazovat původní rozpočet výdajů a jeho rozpis na jednotlivá výdajová ministerstva tak, jak byly
parlamentem schváleny. Uchovat znění původního rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtových
transferů. Systémy účetnictví a rozpočtu by měly být propojeny se systémem pro přípravu rozpočtu;
funkce obou systémů je nutné vhodně definovat, aby se předešlo přesahům;

• rozepsat mezi výdajové jednotky schválené výdajové ukazatele rozpočtu a pověření k závazkům;

• rozepsat mezi ministerstva a agentury limity výdajů, vykazovat tyto limity a porovnávat je s rozpoč-
tovými příděly a se všemi změnami, ke kterým dojde;

b) při plnění rozpočtu, kontrole a monitorování:

• vykazovat závazky (smlouvy, příkazy atd.) ministerstev a agentur a v průběhu roku je porovnávat se
schválenými limity a jejich rozpisy. I když by kontrolu ex ante měla provádět ministerstva a agen-
tury, je třeba evidovat závazky i na centrálních účtech;

• vykazovat ověřené výdaje a rozdělení prostředků nebo měsíční limity výdajů;

• z důvodu řízení výdajů by měl tento systém také vykazovat schválený platební kalendář týkající se
těchto závazků, přinejmenším závazků souvisejících s investičními výdaji (které jsou většinou v roz-
počtovém roce rozloženy nerovnoměrně);4
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• vykazovat skutečné výdaje a porovnávat je se závazky a s rozepsanými výdaji. Jako v případě závaz-
ků se sice kontrola provádí výdajovými jednotkami, je však nutné, aby byly všechny údaje regist-
rovány také v centrálních účtech;

• vykazovat platební příkazy zaslané výdajovými jednotkami státní pokladně v případě, že zpracování pla-
teb probíhá centrálně ve státní pokladně. Systém by měl disponovat nástroji na kontrolu využívání roz-
počtových přídělů, přípustnosti závazků a rozdělení rozpočtových prostředků před schválením platby;

c) při správě plateb:

• pokud se to vyžaduje, tisknout šeky proti platebním příkazům anebo vytvořit podmínky pro elek-
tronický převod informací do banky nebo do externí platební jednotky;

• tisknout konsolidované platební příkazy pro bankovní systém;

d) při účetnictví příjmů:

• evidovat příjmy a další výnosy a porovnávat je s příslušnými položkami rozpočtu;
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Box 13.1 PŘÍKLADY SYSTÉMU PLNĚNÍ ROZPOČTU A ÚČETNICTVÍ

Austrálie. Systém řízení akruálních informací (AIMS – The Accrual Information Management
System) je systémem centrálního rozpočtování a vykazování. Ministerstva a agentury mají své
vlastní systémy řízení a předávají každý měsíc účetní přehledy do AIMS. Dvěma klíčovými výstu-
py AIMS jsou dokument o rozpočtu, včetně zákonů o rozdělení rozpočtových přídělů, a měsíční
a roční finanční zprávy.

Francie. Platební příkazy a všechny pokladní operace se bez výjimky zpracovávají v systému
státní pokladny. Systém pro plnění rozpočtu shromažďuje údaje o závazcích a platebních příka-
zech. Oba systémy jsou propojeny s výdajovými jednotkami.

Španělsko. Všechny operace vládního sektoru se zpracovávají v systému, který má až šest růz-
ných stadií: schválený rozpočet, závazek, ověření (skutečné výdaje), požadavek na platbu, plateb-
ní příkaz a platba. Tento systém také zahrnuje proces přípravy rozpočtu (s několika koly interak-
cí). Systém plní účetní i vykazovací funkce. Mezi všemi výdajovými jednotkami je vytvořeno
elektronické propojení.

USA. Všeobecná hlavní kniha (General Ledger System) eviduje výdaje v různých stadiích roz-
počtového cyklu. Výdajové jednotky mají své vlastní systémy správy, které jsou propojeny s hlav-
ní knihou a používají tytéž standardy. Příprava rozpočtu se provádí v odděleném systému.

Zdroje:

Austrálie: http://www.dofa.gov.an/budgetgroup

Francie a Španělsko: Ter-Minassian, Parente a Martinez-Mendez (1995)

USA: http:/www.fms.treas.gov



e) při účetnictví

• konsolidovat údaje ze systému státní pokladny, z ministerstev a výdajových agentur;

• vypracovávat požadované účetní zprávy a zprávy o řízení.

2. Organizační uspořádání a otázky kontroly

Charakteristiky a funkce systémů, které byly v různých zemích zavedeny, se značně liší. Např. jak
francouzský systém, tak systém USA evidují výdaje v každém stadiu výdajového cyklu, ale zatímco ve
Francii kontrolu ex ante provádí ministerstvo financí ve stadiu závazku, je v USA evidence závazků – za
předpokladu, že jsou dodrženy výdajové limity – automatická. Pokud se výdajový cyklus zpracovává na
počítačích, údaje z databází se sdílejí a kontrola je automatizovaná, pak se rozdíly v postupech řízení při
plnění rozpočtu ve značném rozsahu stírají.

Pro systémy účetnictví a systémy plnění rozpočtu přicházejí v úvahu různá alternativní organizační
uspořádání:

• Pokud se platby provádějí prostřednictvím státní pokladny, upozorňují výdajové jednotky státní
pokladnu na závazky a akruální výdaje a zasílají jí požadavky na platby. Počítači propojené výda-
jové jednotky evidují přímo své operace v účetním systému a v systému plnění rozpočtu, které jsou
spravovány státní pokladnou.

• Pokud platbu provádí přímo výdajová jednotka, vykazuje sama všechny operace a mezi ní a minis-
terstvem financí je elektronické propojení. Bez efektivních a moderních informačních systémů může
vést decentralizované uspořádání pro realizaci rozpočtu k obtížím při dohledu nad procesem řízení
rozpočtu. Pokud se však zavede účetní systém a systém rozpočtu, může ministerstvo financí plnění
rozpočtu sledovat a kontrolovat bez zpoždění. Jak poznamenává Premchand (1995): „Centralizova-
ný systém kontroly byl založen na dvou předpokladech: (1) kontrolu by mělo provádět ministerstvo
financí a (2) většina kontrolních činností by se měla provádět prostřednictvím tradičních ověřova-
cích metod, tj. ve stadiu platby. Tyto předpoklady platily dříve, ale v současné době jsou předmětem
kritiky, protože moderní technologie umožňují získávat včasnější informace.“

Zavedení automatizovaných účetních systémů v zásadě zajišťuje úplnost získávaných údajů (žádnou
operaci nelze provést mimo systém) a striktní aplikaci finanční kontroly nad všemi operacemi, které systém
zpracovává. Při zpracování operace může systém aplikovat nezbytné kontrolní postupy, např. zajistit, aby
přijatý závazek nebo schválená platba odpovídaly požadavkům rozpočtu. Ruční zásah je nutný pouze v těch
případech, které jsou odůvodněny výjimkou z přijatého postupu. V takových situacích bude systém evi-
dovat příslušný výrok auditu, včetně podrobností o oprávněnosti těchto výjimečných operací. Kontrolní
mechanizmy jsou užitečné pro operace týkající se rozpočtových přídělů a limitů výdajů, při jejich použi-
tí pro další operace je však nutná opatrnost. Pokud jsou v informačním systému např. zavedeny závazné
procedurální kontroly již provedených výdajů, pak nebudou systematicky evidovány výdaje nad rámec
schválených rozpočtových výdajů.

Běžnou charakteristikou takových informačních systémů řízení výdajů, které jsou přeplněny proce-
durami a jsou nadměrně centralizované, je nedostatečné vykazování akruálních výdajů a výdajových nedo-
platků. Úloha informačních systémů při kontrole souladu by tudíž neměla být přeceňována. Počítače mohou
kontrolu usnadnit, ale nedokážou nahradit efektivní kontrolu řízení a vnitřní audit. Od auditu se očekává,
že zajistí spolehlivost údajů, které informační systémy produkují. Řada integrovaných a počítačem zpra-
covaných auditů, které se uskutečnily v 80. letech v rozvojových zemích, měla za cíl zlepšit kontrolu.
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Výsledkem však byla multiplikace výjimek ze „závazného“ výdajového cyklu zpracovaného počítačem.
Tento vývoj by mohl hrozit také v některých tranzitivních zemích, v nichž v současné době existují výda-
je mimo rozpočet (off-budget). Riziko nedostatečného vykazování hrozí také zemím, které čelí fiskálním
problémům a nemají náležitě stanoveny postupy.

3. Otázky implementace

Jednou z možných obtíží při zavádění plně integrovaného informačního systému finančního řízení jsou rela-
tivně vysoké náklady počáteční investice i vysoké náklady provozní. V některých tranzitivních zemích je počet
výdajových jednotek zapojených do rozpočtového procesu značný. Zajištění počítačů, softwaru, modemů a tis-
káren pro každou jednotku může přesahovat bezprostřední finanční možnosti mnoha takových zemí. Schůd-
nější cestou může být rozložit zavádění moderního systému účetnictví a plnění rozpočtu do několika let.

Už jenom první kroky v tomto směru, spočívající v zavedení systému do ústředí ministerstva financí a do
hlavních výdajových agentur, mohou přinést podstatné přínosy. Ve většině zemí se 60–80 % operací sou-
střeďuje (přinejmenším z peněžního hlediska) do omezeného počtu účetních jednotek. Za jednotky, které
nejsou napojeny do počítačové sítě, je možné do doby plné automatizace převádět souhrny jejich operací.

Další často používaný postup spočívá v omezování funkcí systémů účetnictví a rozpočtu. Některé
systémy státní pokladny, které se zavádějí v tranzitivních zemích, např. zahrnují jenom hotovostní trans-
akce. Tento postup vyžaduje ruční monitorování a účtování akruálních výdajů, zejména v zemích, v nichž
dochází k překračování závazků a vznikají výdajové nedoplatky. Počítačové zpracování by nemělo vést
ke ztrátě informací. Např. v zemích bývalého Sovětského svazu, v nichž tradiční účetnictví a vykazování
používané výdajovými jednotkami zahrnuje jak hotovostní platby, tak „skutečné“ výdaje, by se měly tyto
systémy při automatizaci hotovostních transakcí zachovat nebo revidovat, ale nikoli opustit.

V návaznosti na bankovní systém v zemi a jeho organizační uspořádání by měla počáteční fáze zavá-
dění nového informačního systému pro finanční řízení obsahovat: (1) denní shromažďování agregovaných
informací o hotovosti prostřednictvím bankovního systému (výdaje a příjmy vykazované na základě něko-
lika široce vymezených kategorií) a (2) měsíční konsolidované souhrny zpracované na základě systému
účtů (včetně rozpočtové klasifikace). Tento postup je nákladově efektivní a splňuje většinu požadavků na
řízení hotovosti a na dohled nad plněním rozpočtu.

D. Technické aspekty

1. Architektura systémů

Návrh výstavby systému je důležitým faktorem pro uspokojení potřeb uživatelů a pro vymezení imple-
mentační strategie.

Z hlediska realizace rozpočtu se často dává přednost víceúrovňové síti před jednou centrální databá-
zí, v níž se vykazují všechny operace. Víceúrovňová síť zahrnuje různé „uzlové body“. Jednotlivé opera-
ce se evidují v uzlových bodech nejnižší úrovně. Souhrny vycházející ze systému účtů se pak převádějí
na uzlové body vyšší úrovně.

Víceúrovňová síť má následující výhody: (1) možnosti výpočetní techniky se rozkládají přiměřeně
podle požadavků uzlových bodů, což činí systém méně zranitelným vůči špatnému fungování centra; (2)
pokud neexistují dobrá telekomunikační zařízení, může být zpracování dat mezi uzlovými body a cent-
rem prováděno pravidelně v dávkách způsobem off-line; (3) vyhovuje potřebě postupné implementační
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strategie. Např. operace jednotek, které nejsou počítačově propojeny, lze v uzlových bodech evidovat snad-
něji než v centrální databázi. Charakter sítě závisí jak na technických hlediscích, tak na existujícím orga-
nizačním uspořádání.

V rámci víceúrovňové sítě je nutné definovat umístění „řídicích“ databází. Tyto databáze podléhají
rozsáhlým bezpečnostním opatřením a slouží jako základ pro auditory, inspektory a další.

2. Rozvoj aplikací

Pokud jde o základní účetní systém a systém pro realizaci rozpočtu, existují dvě základní možnosti:
(1) rozvoj nové aplikace a (2) nákup již existujícího softwarového programu, který se nazývá „off-the-
shelf“, jeho adaptace a další rozvíjení.

Software „off-the-shelf“ má v zásadě řadu výhod: např. rychlejší implementaci, stálou softwarovou
podporu s pravidelnou aktualizací a dobrou dokumentací. Účetní systémy se tomuto softwarovému pro-
gramu relativně snadno přizpůsobují. Zmíněný softwarový program pro řízení rozpočtu a plateb využíva-
jí výdajové jednotky mnoha zemí pro vnitřní řízení. Pokud jde o řízení na centrální úrovni (např. uvolňo-
vání prostředků nebo vydávání záruk a řízení rozpočtových přídělů), existují v jednotlivých zemích
specifické rozpočtové postupy; v závislosti na používaných postupech a softwarech může být adaptace na
softwarový program „off-the-shelf“ časově náročná a nákladná. Před nákupem standardního softwarové-
ho programu je nutné získat přehled o jeho funkcích a nákladech adaptace a provést analýzu nákladů a pří-
nosů.

Plánování a implementace nových informačních systémů pro finanční řízení – ať už obsahují, či neob-
sahují hotové prvky – je složitým úkolem a jejich dokončení bude pravděpodobně trvat několik let. Na
tento druh projektů lze sice získat finanční anebo technickou pomoc od dárcovských agentur, je však prav-
děpodobné, že budou vyžadovat značné prostředky také ze státního rozpočtu. Tyto projekty by mělo řídit
a koordinovat ministerstvo financí. Pro efektivní implementaci je nutná značná podpora ze strany vlády
na úrovni ministerstev, dále zdravé řízení projektů a aktivní účast všech zainteresovaných ministerstev
a angažovaných agentur.
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1. Viz Asselin (1994). Integrované systémy pro řízení vládního sektoru jsou nazývány různě, např. Informační systém
pro finanční řízení vládního sektoru (GFMIS – Government Financial Management Information System), Inte-
grovaný systém funkčního rozpočtu a účetnictví (IFBAS – Integrated Functional Budget and Accounting Sys-
tem), Systém rozpočtování a účetnictví ve vládním sektoru (GBAS – Government Budgeting and Accounting Sys-
tem) atd. Neexistuje jednoznačná definice funkcí těchto systémů a jejich rozsahu. Např. pojem „GFMIS“ se může
týkat buď všech systémů finančního řízení, nebo jen hlavního rozpočtového a účetního systému.

2. Podrobnější výklad systémů finančního řízení lze nalézt v: Davies, Hashim a Talero (1993).

3. Viz příklady v Ter-Minassian, Parente a Martinez-Mendez (1995).

4. Další pojednání k tomuto aspektu viz „Využití systému finančního plánování“ v Příloze 1, Ter-Minassian, Paren-
te a Martinez-Mendez (1995).
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Vnější audit spolu s vnitřní kontrolou a hodnocením představují procesy a mechanizmy, které mají
zajistit, aby plánování, rozpočtování a využívání veřejných zdrojů odpovídalo zákonům země, sledovalo
cíle stanovené parlamentem a vládou a mělo návaznost na reálný svět programových operací. Pokud tyto
mechanizmy neexistují, vzniká vážné riziko, že opatření vlády budou vycházet z nesprávných informací,
že se zdroje budou špatně využívat a že organizace veřejného sektoru budou ignorovat politiku vlády.
Audit ve veřejném sektoru plní také důležitou funkci tím, že poskytuje vládě, parlamentu a institucím,
které mají v rukou konečná rozhodnutí, i občanům pravidelnou informaci o kvalitě výkazů a zpráv, o tom,
jak se využívají peníze daňových poplatníků, a ujištění o tom, že správa aktiv a pasiv je pod veřejnou kon-
trolou.

Existuje významný a podstatný rozdíl mezi tzv. vnějším a vnitřním auditem. Rozdíl se v zásadě týká
míry nezávislosti, kterou má auditor nebo organizace odpovědná za audit ve vztahu ke kontrolované enti-
tě, a také toho, komu jsou výsledky auditu určeny. Aby mohl být vnější audit efektivní a aby mohl být
považován za důvěryhodný a objektivní nástroj, měl by být plně nezávislý na kontrolované jednotce a kon-
trolní zprávy by měly být určeny pro toho, kdo není součástí kontrolované entity. To nevylučuje úzkou
návaznost mezi oběma druhy auditních činností. Ve veřejném sektoru většiny zemí světa je v současné
době zaveden jak vnější, tak vnitřní audit.

Limská deklarace ke směrnici o auditorských předpisech, publikovaná Mezinárodní organizací nej-
vyšších kontrolních orgánů (INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions) začíná
tímto prohlášením:1

„Koncepce a vybudování kontroly (auditu) jsou neodmyslitelnou součástí správy veřejných financí,
protože důvěryhodnost nakládání s veřejnými prostředky je zásadní pro důvěru veřejnosti v úroveň sprá-
vy veřejných financí jako celku. Kontrola není samoúčelná; je nezbytnou součástí systému řízení; jejím
cílem má být odhalovat odchylky od přijatých norem a porušení principů zákonnosti, efektivnosti, účel-
nosti a hospodárnosti spravovaných zdrojů dostatečně včas, aby bylo možné přijmout opatření k nápravě
v jednotlivých případech, vyvodit odpovědnost příslušných stran, vymáhat náhradu škod či přijmout opat-
ření, která by měla takovým porušením zabránit nebo je alespoň ztížit.“

Efektivní audit může mnoha způsoby přispět k řádné správě veřejných financí a může také poskyt-
nout parlamentu a obyvatelům objektivní obraz o tom, jak jsou veřejné prostředky využívány. Může:

• odhalovat podvody, včetně zneužití veřejných prostředků, a poukázat na úzká místa v manažerské
kontrole, která mohou ohrozit bezúhonnost organizace a efektivní provádění rozpočtových a dalších
opatření,

• předurčit spolehlivost výkazů (zpráv) o plnění rozpočtu a dalších finančních údajů,
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• identifikovat případy a charakter ztrát a neefektivností, které, jsou-li napraveny, umožní hospodár-
nější využívání dostupných rozpočtových prostředků,

• zajišťovat spolehlivé informace o výsledcích programů a používat je jako základ pro úpravu zákonů,
opatření a rozdělení rozpočtových prostředků.

Tento rozbor se zaměřuje především na úlohu organizací, které odpovídají za audit sektoru vlády jako
celku. Mohou se nazývat různě, společně jsou však označovány jako nejvyšší kontrolní instituce (SAI –
supreme audit institutions). Audit veřejného sektoru funguje ve většině evropských zemích již několik set
let. Většina nejvyšších kontrolních institucí nevyhnutelně prodělala v určitých dobách významné změny,
které se týkaly jejich uspořádání, kompetencí a pravomoci a k nimž došlo v dané zemi obvykle v souvis-
losti se změnou ústavy nebo při reformě veřejné správy.

Obecně vzato, v Evropě existují tři druhy nejvyšších kontrolních institucí.2 Všechny lze také nalézt v rám-
ci Evropské unie. Prvním druhem je „dvůr“ s funkcemi soudu (např. Cour des Comptes ve Francii, Corti dei
Conti v Itálii, Curtea de Conturi v Rumunsku). Druhým je „kolegiální“ orgán bez soudních funkcí, ale s kolek-
tivními rozhodovacími postupy podobnými těm, které se vyskytují u soudu (např. Nejvyšší kontrolní úřad
v České republice, Bundesrechnungshof v Německu, Algememe Rekenklamer v Nizozemí); nejvyšší kon-
trolní orgán Evropské unie – Evropský účetní dvůr (The European Court of Auditors) – má obdobný cha-
rakter. Třetím druhem je monokratický kontrolní úřad3 v čele s jedním generálním auditorem (např. Rigsre-
visionen v Dánsku, Riigikontroll v Estonsku, National Audit Office ve Velké Británii). Soudní funkce „dvorů“
se různí, ale obecně zahrnují povinnost posuzovat a trestat ty, které dvůr shledá vinnými z porušení finanč-
ních předpisů. Je třeba poznamenat, že několik nejvyšších kontrolních institucí v Evropě, které mají stále
ještě ve svém oficiálním názvu slovo „dvůr“, má velmi omezenou soudní pravomoc, popř. ji nemá vůbec.
Box 14.1 uvádí doporučení pro zavedení a správné fungování nejvyšších kontrolních institucí, která nedáv-
no vyhlásili prezidenti nejvyšších kontrolních institucí střední a východní Evropy a Evropský účetní dvůr.

I když se tato kapitola zaměřuje na úlohu a funkce nejvyšších kontrolních institucí, mnohé z toho,
o čem pojednává, se dá aplikovat také na další kontrolní organizace, jako např. na kontrolní útvary na
ministerstvech nebo komerční auditory, které lze na základě smlouvy najmout k provedení auditu orga-
nizací veřejného sektoru. Při čtení by měl mít čtenář na paměti, že i nejpřísnější ustanovení týkající se
kontroly nemusejí vždy zaručovat, že nedojde k protiprávnímu postupu. Např. ve Švédsku vytvářejí záko-
ny a nařízení základ pro kontrolní systémy řízení veřejného sektoru v zemi tím, že vyžadují roční audi-
torskou zprávu o příjmech a výdajích všech organizací veřejného sektoru a o jejich výkonnosti. To je posí-
leno požadavky danými zákonem, které regulují účetnictví ministerstev a agentur, např. závazného oddělení
činností týkajících se uzavírání smluv od činností související s proplácením plateb. I přesto může dojít
k pochybení. Např. Švédský národní kontrolní úřad (Swedish National Audit Office) nalezl významné pře-
platky sociálních dávek a nedostatečné příjmy z daní a cel, které vznikly částečně proto, že úředníci nero-
zuměli požadavkům daného systému.

A. Předpoklady efektivního auditu

Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) vyhlásila zásady a standardy pro
kontrolu organizací a operací veřejného sektoru. Tyto zásady a standardy nebo národní standardy, které
jsou stejně přísné nebo ještě přísnější, byly zavedeny v mnoha zemích světa a v podstatě všemi nejvyšší-
mi kontrolními institucemi. Byly dále zdokonaleny Evropskou organizací nejvyšších kontrolních institu-
cí (EUROSAI), která je pobočkou Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí v Evropě,
a Evropským účetním dvorem, který je externím auditorem pro Evropskou unii a spolupracuje přitom
s nejvyššími kontrolními institucemi Unie.4 Požadavek zajistit soulad těchto zásad a standardů je někdy
vtělen do ústavy dané země a obvykle se dále rozpracovává ve speciálních zákonech o auditu.
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Box 14.1 DOPORUČENÍ PRO VYTVOŘENÍ A SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ 
KONTROLNÍ INSTITUCE

Na setkání v Praze v listopadu 1999, kterému předsedal představitel polské Nejvyšší kontrolní
komory, se prezidenti nejvyšších kontrolních institucí ze střední a východní Evropy a Evropský účet-
ní dvůr dohodli na dokumentu, který upozorňuje na klíčové oblasti pro zavedení a správné fungo-
vání nejvyšší kontrolní instituce se zvláštním zřetelem na náležité, efektivní a účelné využívání zdro-
jů veřejného sektoru. Zde přijatých jedenáct doporučení má nejvyšším kontrolním institucím pomoci
naplňovat jejich významnou úlohu při přípravě své země na systém auditu akceptovatelný z hledis-
ka členství v Evropské unii. Má také napomoci přiblížit postupy nejvyšších kontrolních institucí těm
postupům, které jsou ověřeny v Evropě a ve světě, a umožnit jim, aby pomohly vládám jednotlivých
zemí při dosahování obdobných standardů kontroly, jaké existují v členských státech EU.

Jedenáct doporučení:

1. Nejvyšší kontrolní instituce by měla mít pevný, stabilní a funkční základ, který je zakotven
v ústavě a v dalších zákonech a dále rozveden v nařízeních, pravidlech a předpisech.

2. Nejvyšší kontrolní instituce by měla být funkčně, organizačně, operačně a finančně nezá-
vislá; to je předpokladem toho, aby mohla své úkoly plnit objektivně a efektivně.

3. Nejvyšší kontrolní instituce by měla mít pravomoc a prostředky – jasně vymezené v ústa-
vě a v dalších zákonech – k provádění kontroly všech zdrojů a operací veřejného sektoru
(včetně zdrojů EU), bez ohledu na to, zda jsou vykazovány v národním rozpočtu, a bez ohle-
du na to, kdo tyto prostředky získává, spravuje nebo kdo provádí operace.

4. Nejvyšší kontrolní instituce by měla vykonávat vnější audit veřejného sektoru v plném roz-
sahu, a to kontrolu jak dodržování zákonnosti, tak efektivnosti vynakládání prostředků.

5. Nejvyšší kontrolní instituce by měla mít možnost poskytovat informace o výsledcích své
práce svobodně a bez jakéhokoli omezení. Zprávy by měla předávat parlamentu a měly by
být k dispozici i veřejnosti.

6. Nejvyšší kontrolní instituce by měla být uzpůsobena místním podmínkám a formálně převzít,
rozvíjet a rozšiřovat auditorské standardy, které jsou v souladu se standardy INTOSAI, s Evrop-
skými směrnicemi k implementaci standardů INTOSAI, s relevantními auditorskými standar-
dy vydávanými IFAC a které jsou přijatelné pro přípravu na členství země v EU. Auditorské
standardy by se měly do činnosti nejvyšší kontrolní instituce zavádět konzistentním a spoleh-
livým způsobem tak, aby bylo zajištěno, že výsledky kontrol mají akceptovatelnou kvalitu
a splňují všechny náležitosti. Nejvyšší kontrolní instituce by proto měla vypracovat manuály
pro audit a podrobné návody, a tak zajistit prosazení a praktické využívání standardů.

7. Nejvyšší kontrolní instituce by měla zajistit hospodárné využívání svých lidských a finanč-
ních zdrojů tak, aby co nejefektivněji vykonávala svůj mandát. Vedení nejvyšší kontrolní
instituce by v této souvislosti mělo stanovit a prosadit příslušnou politiku a opatření zabez-
pečující, aby tato instituce byla vhodně organizována a mohla provádět vysoce kvalitní
a efektivní auditorskou činnost.

(pokračování)



Podstata a fungování vnějšího auditu nejsou striktně vzato součástí tzv. aquis communautaire, zejmé-
na zákonů, předpisů a nařízení, které jsou základem pro fungování Evropské unie. Kritéria, která stano-
vil kodaňský summit, však zavazují všechny členské země a kandidátské státy ke splnění dodatečných
politických a ekonomických podmínek, které mj. vyžadují, aby kandidátské země měly stabilní instituce,
jež jsou zárukou demokracie a dodržování práva. K těmto kritériím patří existence efektivní nejvyšší kon-
trolní instituce. Prakticky to znamená, že Smlouva o ES předpokládá existenci takového orgánu a jeho
schopnost spolupracovat s Evropským účetním dvorem (článek 246–248). Kromě toho obecné standardy
finanční kontroly pro správu fondů EU a vlastních zdrojů (např. cel a daně z přidané hodnoty) vyžadují
takový efektivní vnější audit všech zdrojů a majetku veřejného sektoru, který by byl soustavný a ve sho-
dě se všemi předpisy.

K nejvýznamnějším auditorským standardům patří ty, které souvisejí s nezávislostí, s rozsahem kon-
troly a s kvalifikačními předpoklady. Tyto tři otázky nyní probereme.

1. Nezávislost

Nezávislost auditorské organizace a jejích pracovníků je základním předpokladem pro zajištění toho,
aby jejich práce nebyla ovlivněna žádným vztahem ke kontrolované organizaci. Nezávislost je také nezbyt-
nou podmínkou pro vnitřní audit, přičemž útvar za něj odpovědný nesmí být součástí finančního odboru
nebo státní pokladny ministerstva nebo agentury a musí podávat zprávy přímo vrcholovému vedení, kte-
ré má dohled nad finančními operacemi na starosti. V Limské deklaraci vydal INTOSAI následující pro-
hlášení k nezávislosti nejvyššího kontrolního orgánu:

1. Nejvyšší kontrolní instituce mohou plnit své úkoly objektivně a účelně pouze tehdy, jsou-li nezá-
vislé na kontrolované organizaci a jsou-li chráněny před vnějším vlivem.
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8. Nejvyšší kontrolní instituce by měla mít takové vnitřní organizační uspořádání, které zajis-
tí její funkčnost v souvislosti s požadavky předvstupního období.

9. Nejvyšší kontrolní instituce musí zajistit, aby její pracovníci měli řádnou kvalifikaci a byli
schopni provádět efektivní kontrolní činnost v souladu s mezinárodními standardy a postu-
py používanými v Evropě a byli tomuto poslání oddáni.

10. Nejvyšší kontrolní instituce by měla rozvíjet technickou a profesní zdatnost svých pra-
covníků prostřednictvím vzdělávání a odborných školení.

11. Nejvyšší kontrolní instituce by se měla zaměřit na rozvoj vysoce kvalifikovaného a efek-
tivního řízení (vnitřních) kontrolních systémů v kontrolovaných organizacích.

Další informace lze nalézt na webových stránkách OECD, audit a finanční kontrola, http://www.oecd.org.sigmaweb.
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2. Přestože státní instituce nemohou být absolutně nezávislé, protože jsou součástí státu jako celku,
musejí být nejvyšší kontrolní instituce vybaveny funkční a organizační nezávislostí nutnou pro plně-
ní jejich úkolů.

Nezávislost vnějšího auditu je obvykle dosažena tím, že se tento orgán vybuduje jako organizace oddě-
lená od vlády, s příslušným mandátem a rozsahem prací stanoveným v ústavě nebo v jiném zákoně. Nej-
vyšší kontrolní instituce obvykle odpovídá za svou práci pouze parlamentu a jemu také předává zprávy
o výsledcích své činnosti. Takové uspořádání existuje ve většině evropských zemích. Další způsob zajiš-
tění nezávislosti na kontrolované entitě, tedy na vládě, spočívá v tom, že hlavního představitele nejvyšší
kontrolní instituce a jeho pracovníky jmenuje parlament nebo parlament ve spolupráci s vládou. Tak tomu
je např. v Bulharsku, Německu, Norsku a ve Slovinsku. Nezávislost je dále posílena způsobem jmenová-
ní vedoucích pracovníků, členů a auditorů nejvyšší kontrolní instituce, který jim zaručuje nezávislost
a neodvolatelnost.

Je nezbytné, aby nezávislost nejvyšší kontrolní instituce byla skutečná. Ústavní nebo statutární zakot-
vení této organizace musí být jednoznačné. Nejvyšší kontrolní instituce by měla mít právo vznášet poža-
davky týkající se jejího financování přímo k parlamentu. Měla by mít nezpochybnitelné právo rozhodo-
vat o rozsahu kontroly, získávat všechny doklady a informace, které jsou pro kontrolu relevantní, a své
stanovisko formulovat v konkrétních zjištěních, která jsou publikována. Kontrolní zprávy by měly být
v zásadě veřejným dokumentem; to se také v mnoha zemích děje.

Nezávislost se netýká pouze nejvyšší kontrolní instituce, ale také jednotlivých auditorů, a to v jejich
vztahu ke kontrolám, které provádějí. Tuto záležitost obvykle řeší vnitřní předpisy vypracované nejvyšší
kontrolní institucí, může však jít také o součást různých zákonů, včetně těch, které se obecně týkají stát-
ní služby. Může být např. vhodné mít zákony a nařízení, které vyžadují, aby žádný auditor nebyl investo-
rem v organizaci, které se může kontrola týkat. Tento potenciální střet zájmů je častější, než se obvykle
předpokládá. Pokud nejvyšší kontrolní instituce kontroluje např. fungování počítačového systému ve vlád-
ním sektoru, auditoři k této činnosti určení by neměli mít osobní zájem ve firmách, které mohou usilovat
o dodávku nového počítačového vybavení, ani být ve smluvním vztahu k těmto firmám.

Další požadavky lze uplatnit s cílem vyhnout se možnosti, že auditorská činnost bude (nebo může být)
vystavena nežádoucímu vlivu. V některých zemích je zakázáno, aby auditoři veřejného sektoru byli aktiv-
ními členy politických stran. Pro auditory může také platit zákaz provádět kontrolu v organizaci, v níž
zastává významné postavení jejich blízký příbuzný. Rozhodovací procesy mnoha nejvyšších kontrolních
institucí – ať již mají formu dvora, nebo kolegiálního orgánu – předcházejí v určité míře těmto problé-
mům tím, že oddělují rozhodnutí o výsledku auditu od auditu samotného. Pravidla pro předcházení kon-
fliktům zájmů jsou často nepříjemná, avšak nezávislost nejvyšší kontrolní instituce je základem její důvě-
ryhodnosti, a proto je tyto nepříjemnosti nutné akceptovat.

2. Rozsah auditu

K naplňování cílů auditu v sektoru vlády je nutné efektivně kontrolovat všechny příjmy, výdaje, akti-
va a pasiva tohoto sektoru. Limská deklarace INTOSAI obsahuje následující prohlášení:

• Všechny finanční operace veřejného sektoru, bez ohledu na to, zda a jak ovlivňují národní rozpočet,
podléhají kontrole nejvyšší kontrolní instituce. Vyjmutí některé části správy veřejných financí
z národního rozpočtu nemůže vést k tomu, že by tyto části byly z kontrolní působnosti nejvyšší kon-
trolní instituce vyňaty. 



• Nejvyšší kontrolní instituce má být nadána pravomocí ke kontrole daní v rozsahu maximálně mož-
ném a při této činnosti zkoumat i jednotlivé daňové spisy.

• Nejvyšší kontrolní instituce kontrolují podniky založené podle soukromého práva v případě, že v nich
stát má značný podíl – zvláště v případě jeho majoritního podílu –, nebo tam, kde má dominantní
vliv.

• Nejvyšší kontrolní instituce je nadána pravomocí ke kontrole používání dotací z veřejných prostředků.
V případě, že je tato dotace zvlášť vysoká, a to buď jako taková, nebo v poměru k příjmům nebo
kapitálu dotované organizace, může být kontrola, vznikne-li takový požadavek, rozšířena tak, že
zahrne celé finanční hospodaření dotované organizace.

V mnoha zemích zajišťují nezbytné služby veřejného sektoru organizace, jejichž všechny činnosti se
v národním rozpočtu plně neodrážejí. Sem patří mimorozpočtové fondy, podniky, které z části nebo plně
vlastní stát, a zdánlivě soukromé organizace financované státními dotacemi. Tyto organizace najdeme čas-
to v reformních ekonomikách, v nichž vymezení státního sektoru komplikují státem vlastněné organiza-
ce, které nejsou vždy přesně definovány jako právní subjekty a zabývají se komerčními činnostmi, jež
mohou provádět i soukromé firmy. Tyto organizace by se měly buď transformovat na obchodní společ-
nost, a to v případě, že jejich činnosti patří mezi ty, za které i nadále odpovídá stát, nebo privatizovat. Do
doby jejich privatizace by je však měla kontrolovat nejvyšší kontrolní instituce.

Požadavek, aby kontrola (audit) zahrnula i tyto organizace, je podložen řadou důvodů. Tyto organizace
jsou často zřízeny zákonem s cílem produkovat státem zajišťované veřejné služby. Zdroje získávají pod zášti-
tou státu. A tak – bez ohledu na vztah těchto organizací k národnímu rozpočtu – jsou veřejnými organiza-
cemi užívajícími veřejné prostředky a stát má tudíž stejnou odpovědnost za ochranu těchto prostředků, jakou
má za ochranu těch, jež využívají ministerstva nebo vládní agentury. Navíc riziko plýtvání, protiprávních
postupů, zneužití a špatné správy je u těchto organizací často větší, než je obvyklé pro ministerstva, proto-
že pro tyto organizace neexistují účinná nařízení a nemá nad nimi dohled stát ani parlament. Nesprávné říze-
ní může vést k tomu, že tyto organizace špatně naplňují funkce, pro které byly založeny, nebo vytvářejí zby-
tečnou zátěž pro státní rozpočet. Účinná kontrola může napomoci tato rizika minimalizovat.

Speciální problémy vznikají u těch státem vlastněných podniků, u kterých se počítá s privatizací. O ty
by se měl stát zvlášť zajímat a tyto podniky by se měly pečlivě auditovat. V době, kdy jsou ve vlastnictví
státu, je v zájmu státu, aby jejich majetek spravoval a udržoval nebo zvyšoval jejich efektivnost, a to jak
z hlediska minimalizace možné zátěže pro rozpočet, tak z hlediska zvýšení jejich potenciální ceny při pro-
deji. Zkušenosti řady reformních zemí však poskytují řadu důkazů o tom, že současní manažeři těchto
podniků mohou mít zájmy odlišné. Existují mnohé případy nesprávného nakládání s majetkem a dalších
operací, které snižují současnou provozní efektivnost a potenciální prodejní cenu podniku. Nezbytné pro
prevenci plýtvání se státním majetkem jsou účelný státní dohled nad těmito podniky a jejich pevné říze-
ní spolu s kontrolou nejvyšší kontrolní instituce.

Důvodem pro kontrolu ze strany nejvyšší kontrolní instituce je také sám proces privatizace. Také zde
existují příklady mnoha zemí, kdy státem vlastněný podnik se prodává za cenu podstatně nižší, než byla
jeho tržní cena, přestože k tomu nedal parlament souhlas; výsledkem je ztráta pro stát a daňové poplatní-
ky. V kompetenci nejvyšší kontrolní instituce by mělo být prověřování postupu vlády při prodeji a uplat-
ňování takových postupů, které vedou k respektování cílů sociálních politiky a dalších politik a k tomu,
že se při každém prodeji státního majetku získá odpovídající cena.

Existují i další okolnosti, za kterých je důležité zajistit efektivní rozsah kontroly a které mohou před-
stavovat zvláštní obtíže. Např. všechny státy mají organizace, jež se zabývají aktivitami, které parlament
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ani vláda nechtějí vystavit veřejné kontrole. Tyto činnosti se obvykle (ale ne vždy) týkají otázek národní
bezpečnosti. Kontrola těchto organizací představuje speciální problém vzhledem k potřebě zachovat uta-
jení citlivých informací. Zkušenosti však ukazují, že existence takového utajení vytváří příležitost zneu-
žívat toto utajení k tomu, aby nesprávné nebo protiprávní činnosti nebyly vystaveny veřejné kontrole. Pro
minimalizaci rizika se doporučuje, aby nejvyšší kontrolní instituce měla plnou pravomoc kontrolovat i orga-
nizace, které pracují s utajovanými informacemi. Ke kontrole těchto organizací jsou nutná zvláštní opat-
ření; patří mezi ně např. požadavek, aby každý, kdo se kontroly účastní nebo je zasvěcen do výsledků kon-
troly, měl příslušné povolení k přístupu k utajovaným informacím. Pokud nejvyšší kontrolní instituce nemá
k těmto kontrolám pravomoc, leží odpovědnost za zajištění správného fungování těchto organizací výluč-
ně na vládě. Té v takovém případě doporučujeme, aby přijala zvláštní opatření k vytvoření efektivního
útvaru vnitřní kontroly a vnitřního auditu.5

3. Kvalifikační předpoklady

Audit je profesí, která zahrnuje široký rozsah technických dovedností a odráží různé druhy auditor-
ských činností a oblastí, kterými se musí nejvyšší kontrolní instituce zabývat. Nanejvýš několik auditorů
disponuje celým rozsahem dovedností, které nejvyšší kontrolní instituce potřebuje. Pro každou jednotli-
vou kontrolu je však nutné, aby tým kontrolorů jako celek měl znalosti a dovednosti, které jsou pro urči-
tou danou kontrolu požadovány. Pokud nejvyšší kontrolní instituce kontroluje finanční výkazy nějaké orga-

Box 14.2 ŠKOLENÍ AUDITORŮ VE ŠVÉDSKU

Všechny nejvyšší kontrolní instituce vynakládají značné prostředky na školení svých pracov-
níků, aby zajistily, že se dovednosti těchto pracovníků pravidelně aktualizují a vyhovují přiděle-
ným úkolům. Švédský národní kontrolní úřad (SNAO – Swedish National Audit Office) revidoval
v roce 1989 svůj program a zavedl pro rozvoj schopností svých pracovníků v oddělení finanční-
ho auditu program nový.

Program definoval dlouhodobou strategii školení, využíval školení ve formě „žebříčku“, kte-
ré postupně zvyšuje schopnosti a souběžně s tím, na základě pečlivě zvolených přidělení do kon-
trol, umožňuje získávat praktické zkušenosti. Celé školení je založeno na profilech zdatností pro
každého jednotlivce, které mají formu testů popisujících, jak daná osoba vyhovuje požadavkům
přidělení do různých kontrol. Školení zahrnuje takové oblasti, jako je audit, účetnictví, úloha audi-
tora, veřejná správa, rozpočtový proces, informační technologie a veřejné a soukromé právo.

Pro každého jednotlivce se pak navrhuje plán rozvoje dovedností, který se upravuje podle potře-
by dalšího školení a praktických zkušeností. Existují tři úrovně školení: základní vzdělávání, dal-
ší vzdělávání a speciální vzdělávání. Vyžaduje se samostudium mimo pracovní dobu. Základní
kurz trvá 80 hodin ročně po dobu pěti let a jeho témata jsou rozpracována podle konkrétních potřeb.
Další vzdělávání trvá 40 hodin ročně po absolvování prvních pěti let. Speciální vzdělávání je navr-
ženo tak, aby naplnilo specifické potřeby, jako např. audit systémů informačních technologií a účet-
nictví, a doplňuje kurz základního a dalšího vzdělávání.

Na konci každého stupně se zadávají testy, které by měly zaručit, že auditor má důkladné zna-
losti o finančním auditu a účetnictví vládního sektoru. Po úspěšném absolvování testu získává audi-
tor osvědčení. Testy byly sestaveny za pomoci Švédské asociace autorizovaných auditorů, což je
nejprestižnější asociace soukromých auditorů. Školení a školicí materiály se většinou získávají od
organizací mimo SNAO.



nizace, musí být v týmu kontrolorů (v lepším případě by ho měl vést) plně kvalifikovaný finanční audi-
tor. V některých zemích se tato schopnost potvrzuje určitým osvědčením, které se obvykle vydává po
úspěšném absolvování kurzu a zkoušky. Je také možné požadovat určitou délku praxe. Kontroluje-li nej-
vyšší kontrolní instituce počítačový systém sektoru vlády (nebo činnosti, které velmi závisejí na počíta-
čové podpoře), měli by v týmu kontrolorů být jedinci, kteří mají znalosti o počítačích a mají zkušenosti
s kontrolou počítačových systémů. I zde lze požadovat zvláštní osvědčení o příslušných schopnostech.
(Viz Box 14.2, který uvádí švédský příklad školení auditorů.)

Občas se nejvyšší kontrolní instituce dostane do situace, kdy musí provést kontrolu, pro kterou nikdo
z jejich stálých pracovníků nemá požadované znalosti a kvalifikaci. Nastane-li tato situace, musí být nej-
vyšší kontrolní instituce schopna získat odborníky s požadovanou kvalifikací jinde. Obvyklým řešením je
najmout konzultanty, kteří mohou pomoci při přípravě a vedení kontroly a při interpretaci jejích výsled-
ků. Další možností je, že nejvyšší kontrolní instituce v případech, pro které nemá požadované prostředky
nebo kvalifikované pracovníky, uzavře na provedení části kontroly nebo celé kontroly smlouvu se sou-
kromou firmou.

Tito konzultanti a firmy sice mohou významně doplňovat vlastní pracovníky nejvyšší kontrolní insti-
tuce, při jejich využívání je však nutná velká opatrnost. Experti a firmy mohou sice kontrolu provést, ale
odpovědnost za výsledek zůstává na nejvyšší kontrolní instituci. Nejvyšší kontrolní instituce by tudíž
měla vyžadovat, aby pro vnější experty a firmy platily stejné standardy objektivity a nezávislosti, včet-
ně neexistence konfliktu zájmů, jako platí pro její vlastní pracovníky. Navíc by nejvyšší kontrolní insti-
tuce měla nejen schvalovat výsledky práce externistů, ale již v průběhu kontroly dohlížet na jejich prá-
ci, aby mohla zajistit, že se kontrola vykonává odpovědně. Za určitých okolností je vhodné, aby se nejvyšší
kontrolní instituce pro hodnocení kvality a spolehlivosti práce vnějších expertů a firem obrátila na další
experty.

Využívání práce jiných pro získání kontrolních nálezů je mezi auditory předmětem značných disku-
zí. Výše zmíněné Evropské směrnice k implementaci vydané Evropským účetním dvorem se touto otáz-
kou také zabývají. Tuto záležitost také zkoumá Mezinárodní federace účetních znalců a auditorů (IFAC).

B. Druhy auditu

Pod pojmem „audit“ se skrývá mnoho různých druhů prací. Většina nejvyšších kontrolních institucí
má oprávnění vykonávat všechny druhy těchto činností. Nejvyšší kontrolní instituce může připravit stra-
tegický plán, který jí umožní provádět všechny mandatorní kontroly a přitom efektivně využívat dostup-
né zdroje pro ostatní druhy kontrol. Existuje pět širokých kategorií auditu, jak je uvádíme níže.

1. Audit ex ante

Při tomto druhu kontroly, která se také nazývá „kontrolou a priori“, se jednotlivé operace zkouma-
jí z hlediska správnost ještě před jejich dokončením. Znamená to například, že platbu nelze provést,
pokud kontrolor po prozkoumání podpůrných dokladů neodsouhlasí příslušný platební příkaz. Centra-
lizace kontrol ex ante na nejvyšší kontrolní instituci existuje v mnoha zemích. V některých zemích se
však tyto kontroly považují za kontrolní prvek systému vnitřního řízení a je za ně tudíž odpovědné vede-
ní organizace, a nikoli nejvyšší kontrolní instituce. V těchto zemích nejvyšší kontrolní instituce větši-
nou kontroly ex ante neprovádí a místo toho se zaměřuje na zkoumání spolehlivosti nástrojů jednotli-
vých ministerstev používaných na zamezení neoprávněných nebo nesprávných plateb a jiných proti-
právních operací.
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2. Audit ex post

Ve většině zemí Evropské unie se hlavní zájem nejvyšší kontrolní instituce přesunul od auditu ex ante
na audit ex post – tedy na zkoumání případů po té, co k nim došlo.

Auditorské standardy INTOSAI stanoví (v paragrafu 38), že „plný rozsah auditu vládního sektoru
zahrnuje audit správnosti a audit výkonnosti“. Dále se zde pokračuje (paragraf 39) tím, že:

„kontrola správnosti zahrnuje:

1. přezkoumání finanční situace odpovědných jednotek včetně prověření a vyhodnocení finančních
záznamů a vyjádření stanoviska k finančním výkazům,

2. přezkoumání finanční situace státní správy jako celku,

3. kontrolu finančních systémů a transakcí včetně vyhodnocení souladu s příslušnými zákony a před-
pisy,

4. prověření vnitřního systému řízení a kontroly a funkcí vnitřního auditu,

5. kontrolu řádnosti a náležitosti správních rozhodnutí přijatých v rámci kontrolované jednotky a

6. oznámení o jakýchkoliv dalších záležitostech, které byly při kontrole zjištěny nebo k ní mají vztah
a o kterých nejvyšší kontrolní instituce usoudí, že by měly být zveřejněny.“

Navíc, jak jsme se již zmínili dříve, nejvyšší kontrolní instituce musí dostat zprávu o státním závě-
rečném účtu.

Mezi tímto širokým rejstříkem kontrol správnosti mají dva druhy kontrol zvláštní zaměření. Jedna
z nich, kterou zde nazýváme „kontrola souladu s právním řádem“, usiluje o nalezení všech protiprávních
nebo nesprávných operací. Smyslem této kontroly je stanovit, zda daná organizace řádně dostála své odpo-
vědnosti. Další druh kontroly, který zde nazýváme „atestační audit“, usiluje o zjištění přesnosti údajů obsa-
žených ve finančních výkazech a zprávách. Smyslem je stanovit, zda má čtenář těchto výkazů dostateč-
nou jistotu, že řádně odrážejí finanční činnost a podmínky v dané organizaci.

Tyto dva druhy kontrol správnosti se překrývají. Velmi dobře vedený atestační audit by měl ukázat na
slabá místa ve vnitřní kontrole, která vedou k nesprávným platbám a k dalším protiprávním postupům.
Obdobně může důkladná kontrola souladu s právním řádem být užitečným vodítkem při stanovení věro-
hodnosti finančních výkazů (zpráv) dané organizace, a to tím, že zhodnotí její celkovou poctivost. Při roz-
hodování o tom, který druh kontroly je pro danou situaci vhodný, je však nutné mít na paměti značné roz-
díly mezi oběma druhy kontroly.

3. Kontrola souladu s právním řádem

Tento druh kontroly zahrnuje prověrku jednotlivých operací poté, co byla předložena potřebná opráv-
nění a dokumenty. Zaměřuje se na to, zda jsou jednotlivé operace v souladu s právním řádem.

Nejvyšší kontrolní instituce, která provádí podstatnou část kontrol souladu s právním řádem, potře-
buje mít pro tuto práci určitou strategii. Může se rozhodnout, stejně jako tomu je při jiných činnostech,
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delegovat část této pravomoci na příslušná ministerstva. To však nemusí být vhodným řešením v zemi, ve
které je kontrola řízení ve veřejném sektoru slabá a nespolehlivá. Nejvyšší kontrolní instituce může být
jedinou institucí, která je schopná odhalit a zastavit protiprávní postupy. V takovém případě by měla nej-
vyšší kontrolní instituce pečlivě zvažovat, jak použije své zdroje s maximální nákladovou efektivností.

Jenom několik nejvyšších kontrolních institucí (pokud vůbec nějaká) má dostatek pracovníků ke kon-
trole každé operace ve všech organizacích sektoru vlády. Rozumné by bylo, kdyby nejvyšší kontrolní insti-
tuce ve spolupráci s ministerstvem financí a s útvary interní kontroly organizací veřejného sektoru využí-
vala své dostupné zdroje ke kontrole spíše jako součásti koordinované strategie zaměřené na posílení
manažerské kontroly, která může zabránit protiprávním postupům a dalším případům plýtvání rozpočto-
vými prostředky, než aby se pokoušela – koneckonců marně – odhalovat a opravovat všechny nesprávné
kroky. Na základě strategického využití kontroly souladu s právním řádem může nejvyšší kontrolní insti-
tuce nalézat slabá místa v kontrolní činnosti, která umožňují vznik protiprávních činností, a poukazovat
na potřebu nápravy těchto slabých míst. Ministerstvo financí nebo jiný centrální řídicí útvar mohou pak
tyto informace využívat pro zdůraznění nezbytnosti zlepšit kontrolní činnost a zvláště pro posílení útva-
rů interní kontroly, které jsou základním prvkem ve vytváření a zajišťování chodu celkového efektivního
kontrolního systému.

Existuje několik způsobů, jak tuto strategii implementovat. Jedním z nich je soustředit se na oblasti,
o kterých se ví, že v nich k protiprávním postupům dochází často. K nim mohou patřit mzdy a platy nebo
pravidelné nákupy. Důsledky jednoho protiprávního postupu mohou být sice malé, ale v celkovém souč-
tu mohou dosahovat značného objemu. Navíc mohou vytvářet prostředí tolerance, což, trvá-li takový stav
déle, může oslabit důvěryhodnost celé organizace.

Jiný způsob spočívá v zaměření se na specifické oblasti fungování vládního sektoru, o kterých se má
za to, že v nich existuje velké riziko rozsáhlých protiprávních postupů. Mnoho nejvyšších kontrolních
institucí se např. již setkalo s rizikem u operací spojených s velkou veřejnou zakázkou; aby se systém
veřejných zakázek zlepšil, koncentrovalo zdroje na kontrolu těchto operací.

Pokud se v některém z těchto strategických přístupů objeví  zásadní protiprávní postupy, je k nápra-
vě chyb vhodná dodatečná kontrola. Ta může mít podobu auditu výkonnosti, který probereme níže v této
kapitole; zaměřuje se na postupy a kontrolní činnosti, které jsou potřebné pro předcházení opakování urči-
tého problému.

Skutečným smyslem strategického přístupu ke kontrole souladu s právním řádem by mělo být posí-
lení systémů prevence protiprávních postupů, a nikoli pouze objevení minulých chyb. Většina nejvyšších
kontrolních institucí zjistila, že praxe rutinní kontroly jednotlivých operací je v úsilí o lepší správu veřej-
ných prostředků způsobem velmi neefektivním. Identifikace jednotlivých chyb sice může vést k jejich
nápravě, avšak zkušenosti ukazují, že není-li kontrola souladu s právním řádem součástí širší strategie
předcházení nesprávnému užití prostředků, samo objevení protiprávního postupu pravděpodobně jako pre-
vence vzniku obdobné chyby v budoucnosti působit nebude.

4. Atestační audit

Od mnoha nejvyšších kontrolních institucí se vyžaduje, aby prováděly roční audit národního rozpoč-
tu a dalších finančních (výkazů) zpráv vládního sektoru. Tento audit se může vyžadovat před tím, než par-
lament uzavře jednání o závěrečném účtu za daný rozpočtový rok.

V některých zemích je kontrolní zpráva nejvyšší kontrolní instituce o národním rozpočtu skutečným
atestačním auditem, jak ho probíráme v tomto oddílu. V jiných je však především kontrolou souladu s práv-
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ním řádem, která se zaměřuje na odhalení nesrovnalostí, jakými mohou být např. nadměrné výdaje nebo
použití rozpočtových prostředků na činnosti, které parlament neodsouhlasil. Takové kontroly mohou být
užitečné při hodnocení důvěryhodnosti veřejné správy financí, ale málo přispívají k hodnocení celkového
finančního stavu sektoru vlády.

Cílem skutečného atestačního auditu je vyjádřit stanovisko, zda si ten, kdo čte výkazy nebo zprávy,
může být dostatečně jistý tím, že informace v nich obsažené jsou správné. Nejvyšší kontrolní instituce
přijaly řadu postupů, aby tomuto požadavku vyhověly; některé z nich byly úspěšné, jiné méně. Jedním ze
způsobů je zkoumat vzorek několika operací, které jsou ve výkazu (zprávě) zahrnuty, a při výběru toho-
to vzorku se spolehnout na úsudek kontrolora. Nenalezneme-li ve vybraném vzorku žádné chyby a pro-
tiprávní postupy nebo nalezneme-li jen to, co je již obsaženo ve výkazu (zprávě), lze výkaz (zprávu) pova-
žovat za přesný a tento závěr se odrazí v auditorské zprávě.

Uživatelé finančních výkazů a jejich komentářů (zpráv) by se měli na kontrolu prováděnou tímto způ-
sobem dívat se značnou skepsí. Není-li výběr z operací organizace statisticky reprezentativní, mohou být
vyvozeny celkové závěry, které jsou málo důvěryhodné, a to i když výběr provedl zkušený kontrolor.

Alternativním řešením je zkoumat statisticky reprezentativní vzorek všech operací dané organizace.
Taková kontrola vyžaduje pomoc kvalifikovaných statistiků, kteří by se měli podílet na interpretaci výsled-
ků. Je-li tato kontrola provedena řádně, jsou výsledky relativně vysoce spolehlivé. Výsledky se však týka-
jí pouze této specifické zprávy a v následující zprávě je nutné provést výběr vzorku zcela nový.

V některých zemích provádí nejvyšší kontrolní instituce atestační audit odlišným způsobem, a to na
základě postupů používaných pro audit finančních výkazů soukromých podniků. Taková kontrola začíná
zkoumáním účetnictví a dalších systémů použitých ke shromáždění údajů a pokračuje kontrolou zaměře-
nou na prevenci protiprávního postupu a na zjištění, zda jsou operace správně vykázány. Jsou-li tyto systé-
my shledány jako odpovídající, zkoumá se malý vzorek operací k ověření toho, zda systémy a kontrola
fungují tak, jak bylo stanoveno. Kontrola se tudíž zaměřuje na spolehlivost systémů a kontrolních postu-
pů, na jejichž základě se zpracovaly výkazy a zprávy. Je-li tento rozbor uspokojující, může kontrolor
s dostatečnou jistotou konstatovat, že zprávy získané na základě těchto systémů jsou věrohodné.

Tento způsob má své výhody. Poté, co jsou systémy a kontrolní postupy kontrolované organizace
důkladně analyzovány, testovány a odpovídajícím způsobem zhodnoceny, lze budoucí kontroly provést
mnohem efektivněji. Nemusejí opakovat všechny kroky z předchozích kontrol a mohou se zaměřit pře-
devším na všechny změny v systémech a v kontrolních postupech, ke kterým mezitím došlo, a jen v ome-
zené míře na prověřování toho, zda řádně fungují. Nejvyšší kontrolní instituce, která provádí tento druh
kontrol, musí vynaložit prostředky na získání pracovníků s odpovídající kvalifikací, která se zásadně liší
od kvalifikačních předpokladů pro kontrolu souladu s právním řádem.

Vzhledem k omezených zdrojům nejvyšší kontrolní instituce může vzniknout potřeba, aby si najala
pro kontroly správnosti externí odborníky. Každá nejvyšší kontrolní instituce musí rozhodnout, jak se se
svou odpovědností v této oblasti nejlépe vyrovnat. Musí učinit strategické rozhodnutí, pro jak velký roz-
sah prací bude potřebovat najaté pracovníky, a musí také zajistit, aby tito externí pracovníci postupovali
podle přijatých standardů. V každém případě musí mít nejvyšší kontrolní instituce pracovníky, kteří mají
dostatečnou kvalifikaci pro tento druh kontrol, aby mohli posoudit kvalitu práce prováděnou externisty.

5. Audit výkonnosti

U nejvyšších kontrolních institucí se tento druh auditu stává stále běžnějším. Výkonnostní audit zkou-
má celou organizaci, její činnosti a programy s cílem navrhnout cesty, jak zlepšit její efektivnost. Kontro-
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lor hledá oblasti ztrát a špatného řízení, po jejichž eliminaci by organizace mohla dosahovat stejných cílů
svých programů nebo politiky s nižšími náklady, a dále hledá oblasti, ve kterých by stejné zdroje jinak vyu-
žívané přinesly větší užitek při stejných nákladech. Tento druh kontroly může podstatně přispět ke zvýše-
ní efektivnosti vládního sektoru. Kontrolní zprávy s užitečnými doporučeními v této oblasti jsou vcelku
oblíbené u těch, kteří se pokoušejí řešit obtížné rozpočtové problémy, např. u ministerstva financí nebo
u výborů parlamentu, které mají odpovědnost za rozpočet. Audit výkonnosti lze také připravit tak, aby se
specificky týkal přiměřenosti manažerské kontroly jako součásti strategie na posílení těchto kontrol.

Výkonnostní audit se však značně liší od kontroly souladu s právním řádem a atestačního auditu. Vyža-
duje schopnost analyzovat operace způsobem, který se spíše spojuje s profesí konzultanta vedení než s tra-
diční kontrolou. Uvažuje-li nejvyšší kontrolní instituce o tom, že by s tímto druhem kontrol začala, musí
učinit strategické rozhodnutí týkající se toho, nakolik je připravena vložit prostředky do školení pracov-
níků nutného k tomu, aby získali schopnosti pro tuto práci.

Boxy 14.3, 14.4, 14.5 a 14.6 ukazují příklady auditu výkonnosti v Dánsku, Francii, Švédsku a ve Vel-
ké Británii.

Box 14.3 DÁNSKO: ŘÍZENÍ PODLE SMLUV ZALOŽENÝCH NA VÝKONU

V roce 1993 se dánská vláda rozhodla využívat jako trvalý nástroj pro řízení státní agentur
výkonové smlouvy. Cílem bylo zlepšit podmínky pro ekonomické řízení a přispět k efektivnější-
mu fungování státních agentur. Agentury a další organizace zařazené do této akce získaly větší
autonomii při řízení výměnou za lepší výkon.

V roce 1998 se Dánský národní kontrolní úřad (DNAO – Denmark National Audit Office) roz-
hodl zhodnotit výsledky této akce. Cílem kontroly bylo zjistit, zda využívání výkonových smluv
přispělo k lepší provozní efektivnosti v činnosti státních agentur včetně měřitelného zlepšení výko-
nu. Údaje se získávaly na základě rozborů dokumentů, průzkumů a pohovorů. Kvantitativní uka-
zatele dosažených cílů a produktivity vycházely z údajů výkonových smluv, z tabulek činností
národního rozpočtu a z centrální účetní databáze.

Dánský národní kontrolní úřad zjistil, že až na jednu výjimkou žádná agentura, která se této
akce zúčastnila, nesplnila všechny výkonové úkoly a jenom 64 % z nich splnilo 75 % úkolů. Vez-
meme-li v úvahu skutečnost, že některé cíle byly nadhodnoceny, 71 % agentur splnilo úkoly z 90
a více procent.

Navzdory dřívějšímu doporučení Výboru pro veřejné účty nebyly navíc ve smlouvách speci-
fikovány finanční anebo administrativní důsledky neúplného splnění úkolů.

Na druhé straně, při porovnání změn v produktivitě u organizací zařazených do této akce s „kon-
trolní“ skupinou státních agentur, Dánský národní kontrolní úřad zjistil, že výkonové smlouvy patr-
ně mají na produktivitu agentur pozitivní dopad.

Dánský národní kontrolní úřad došel k závěru, že tato akce podpořila využívání výkonově ori-
entovaného řízení ve vládním sektoru. Dokonce doporučil ministerstvu financí, aby příděly z roz-
počtu agenturám, které se zúčastnily této akce, a dalším organizacím vládního sektoru, které posky-
tují zprávy o svém výkonu, byly dávány do souvislosti s dosaženými výsledky.
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Box 14.4 FRANCIE: PROGRAM VÝSTAVBY DÁLNIC

Síť dálnic a silnic dálničního typu se ve Francii v posledních desetiletí značně rozšířila. K roz-
šíření došlo na základě využívání tzv. „koncesního režimu“, který umožňuje využívat příjmy z mýt-
ného k pokrytí nákladů nové výstavby.

Francouzský Cour des Comptes (Účetní dvůr) uznal možné přínosy tohoto systému, upo-
zornil však na jeho rizika. Účetní dvůr rozhodl, že provede kontrolu výkonnosti při tomto způ-
sobu výstavby dálnic, aby mohl určit jeho účinnost (La politique autoroutière française, 1999).
Kontrola byla provedena ve spolupráci s regionálními kontrolními úřady, které jsou odpověd-
né za kontrolu nižších úrovní vlády. Aktualizovala výsledky a doporučení z předchozích kon-
trol a analyzovala studie zpracované dalšími kontrolními útvary. Další informace získala pro-
střednictvím průzkumů a pohovorů. Paralelně s ní proběhl i finanční audit příslušných
organizací.

Kontrola došla k následujícím závěrům:

• rozvoj dopravního systému musí zvážit všechny možné druhy komunikačních a dopravních
potřeb;

• propočet nákladů a výnosů je nutné zlepšit, aby se nenarušila konkurence. Propočty by měly
zahrnout i externí náklady a výnosy různých způsobů dopravy;

• koncese by se měly přidělovat na konkurenčním základě;

• Assemblée Nationale (Parlament) potřebuje lepší informace o programech výstavby silnic
a o finanční situaci společností, které mají koncesi;

• měl by být vyvinut nový model projekce dopravního ruchu, který by umožnil získat solid-
nější odhady ziskovosti;

• zlepšit existující síť silnic je často nákladově efektivnější než budovat dálnice nové;

• více pozornosti by se mělo věnovat dopadům programů výstavby dálnic na životní prostře-
dí.

Klíčovým závěrem kontroly bylo, že mechanizmus financování je rozhodujícím prvkem
pro volbu druhu infrastruktury. Výsledkem je, že mnoho dálnic se buduje na trasách, na kte-
rých je jen malý dopravní ruch, což ztěžuje návratnost nákladů a vytváří riziko finančních pro-
blémů.

S většinou kontrolních nálezů Finanční komise Assemblée Nationale souhlasil.
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Box 14.5 ŠVÉDSKO: SYSTÉMY PRO SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI

Ekonomická recese ve Švédsku, která začala počátkem 90. let, měla rozsáhlé důsledky pro
zaměstnanost, zejména v sektoru stavebnictví. Švédský národní kontrolní úřad (SNAO – Swedish
National Audit Office) kontroloval dva programy, které byly přijaty švédským parlamentem v roce
1994 ke snížení nezaměstnanosti v sektoru stavebnictví. Náklady těchto programů dosáhly 4 mili-
ard švédských korun. Cílem kontroly Švédského národního kontrolního úřadu bylo stanovit: (a)
zda tyto programy přispěly k čistému přírůstku zaměstnanosti v sektoru stavebnictví a (b) jakou
nákladovou efektivnost tyto programy vykázaly při vytváření nových pracovních míst. Údaje se
získávaly prostřednictvím dotazníků. Jeden dotazník byl určen vzorku 800 příjemců dotace; dru-
hý všem stavebním společnostem, které díky tomu, že se staly příjemcem dotace, uskutečnily pro-
jekty, do kterých by se bez této dotace nepustily. Úřad zjistil, že:

• více než polovina peněz šla na projekty, které by se uskutečnily i bez dotace. Čistý přínos
byl tudíž méně než 50 %. Tři čtvrtiny z přínosů byly důsledkem pokračování v již probíha-
jících projektech a jedna čtvrtina důsledkem projektů nových;

• každý „čistý přínos pro dotovaný projekt“ představoval méně než 10 % z celkové činnosti
stavebních společností v daném období. 60 % těchto společností konstatovalo, že počet jejich
pracovníků by byl stejný, i kdyby dotaci nezískaly;

• náklady vlády na vytvoření jednoho nového pracovního místa představovaly v jednom pro-
gramu 50 % mezd vyplacených pracovníkům a v druhém 200 %. První program byl tudíž
nákladově efektivnější než druhý.

Švédský národní kontrolní úřad došel k závěru, že oba programy měly jen velmi malý dopad
na zaměstnanost a vykázaly nízkou nákladovou efektivnost. V důsledku toho je vláda ukončila.

Box 14.6 VELKÁ BRITÁNIE: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY HRAZENÉ Z GRANTŮ
NA VÝZKUM

Tato studie výkonnostního auditu zkoumala dotace univerzitám na vybavení pro výzkum, kte-
ré poskytl Výbor pro strojírenství a výzkum přírodních věd (EPSRC – Engineering and Physical
Sciences Research) ve výši 38 milionů liber v letech 1977–98.

Národní kontrolní úřad (NAO – National Audit Office) zkoumal 68 těchto grantů a zjistil, že:

• granty byly vypočítány na základě odhadu nákladů na vybavení. Skutečné náklady byly v prů-
měru o 16 % nižší než výše grantu. Univerzity použily zbývající prostředky na nákup další-
ho vybavení. Lepší odhady by mohly Výboru přinést úsporu 6 milionů GBP ročně a tyto pro-
středky by mohl využít pro zlepšení výzkumu, které by jinak financovat nebylo možné;

• mnohé univerzity nakoupily zařízení za konkurenční ceny. Avšak využití konkurenčních
nákupů nebylo dostatečné, což znamenalo ztrátu ve výši 2,7 milionů GBP ročně;

(pokračování)
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C. Zprávy o výsledcích kontrol

Požadavky na distribuci kontrolních zpráv se často specifikují v zákonech, kterými se nejvyšší kon-
trolní instituce zřizují a které definují jejich pravomoc a odpovědnost. V mnoha zemích existuje požada-
vek, aby výsledky všech kontrol byly předány parlamentu. Tyto zprávy se předávají jednotlivě nebo se
v pravidelných intervalech (jednou za rok) dává souhrn za několik z nich; oba postupy lze i kombinovat.
Kontrolní zprávy se často odevzdávají automaticky jednomu výboru, který je odpovědný za dohled nad
prací nejvyšší kontrolní instituce, např. rozpočtovému výboru. Toto uspořádání však obvykle umožňuje
jen omezenou distribuci kontrolních zpráv. Většina nejvyšších kontrolních institucí má při rozšiřování dal-
ších kopií svých kontrolních zpráv, pokud to považují za vhodné, značnou pravomoc.

Obecným pravidlem pro distribuci kontrolních zpráv by mělo být poskytovat kopie těm organizacím
a osobám, které o ně mají zájem, a především těm, kteří jsou odpovědné za nálezy a doporučení ve zprá-
vách obsažené. Vždy by např. měla získat výsledek kontroly kontrolovaná organizace a také ministerstvo
financí by mělo být informováno o kontrolních zprávách, které mají důsledky pro rozpočet nebo pro sprá-
vu prostředků veřejných rozpočtů. Vyplyne-li z kontroly potřeba nové legislativy nebo revize současné
právní úpravy, musí na to nejvyšší kontrolní instituce upozornit výbory parlamentu – aby tyto změny pro-
jednaly – a ministerstvo, které je odpovědné za návrh této změny nebo za její implementaci.

Nejvyšší kontrolní instituce a ostatní auditoři by si měli uvědomit, že v demokraciích je zájem širo-
ké veřejnosti o výsledky kontrol ve vládním sektoru a využívání veřejných prostředků legitimní. V mno-
ha zemích jsou všechny kontrolní zprávy nejvyšší kontrolní instituce veřejnosti dostupné, s výjimkou těch
případů, kdy k omezení dojde z důvodů národní bezpečnosti. Auditoři by také měli uznávat úlohu médií
při poskytování informací veřejnosti o fungování sektoru vlády a měli by zajistit, aby se představitelé
médií o významných kontrolních zprávách dozvěděli. Kompetentní a aktivní média jsou velmi důležitá

Box 14.6 VELKÁ BRITÁNIE: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY HRAZENÉ Z GRANTŮ
NA VÝZKUM

(pokračování)

• nebyly využity ani další osvědčené postupy. Nepostupovalo se např. podle nákladů po celé
období životnosti a nezvažovaly se alternativní způsoby nákupu, jako je např. leasing.

Národní kontrolní úřad doporučil, aby Výbor pro strojírenství a výzkum přírodních věd:

• podnítil univerzity ke zlepšování jejich odhadu při stanovování nákladů na vybavení tím, že
bude vyžadovat dobře zdokumentované návrhy na financování vybavení, a tím si univerzity
uvědomí, co všechno obnáší příprava těchto návrhů,

• přiměl žadatele, aby si uvědomili, že při stejně kvalitních projektech mají větší možnost zís-
kat grant ti, kteří náklady na vybavení řádně doložili a realisticky odhadli,

• podnítil univerzity k tomu, aby při veřejných zakázkách využívaly osvědčené postupy a

• aby univerzity identifikovaly možnosti koordinovaného postupu univerzit při nákupech.
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pro efektivní implementaci kontrolních nálezů, protože je velice nepravděpodobné, že se o ně bude pří-
mo zajímat veřejnost nebo že bude přímo schopná je správně interpretovat.

D. Nakládání s výsledky kontrol

Pokud se v průběhu kontroly zjistí protiprávní jednání, mají některé nejvyšší kontrolní instituce pra-
vomoc řídit opravné postupy určitého druhu. Objeví-li např. nejvyšší kontrolní instituce, že se zaplatilo
více, než se zaplatit mělo, může vydat příkaz k náhradě této nadměrné platby. Tato pravomoc existuje
obvykle pouze u nelegální činnosti a mnoho nejvyšších kontrolních institucí tuto pravomoc ani v těchto
případech nemá.

Kontroloři mají většinou pouze oprávnění podávat zprávy o tom, co zjistili. Musejí se tedy spoléhat
na jiné, že daný problém napraví. To platí zejména v těch případech, na které se moderní kontrola sou-
střeďuje: u spolehlivosti finančních údajů a zpráv, dostatečnosti kontroly řízení, hospodárnosti, efektiv-
nosti a účelnosti programů a operací. Některé nejvyšší kontrolní instituce sice mají pravomoc vydávat
závazné směrnice, ty se však obvykle omezují na náhradu prostředků, které byly špatně použity. Je-li pro-
blém komplikovanější, může jeho řešení vyžadovat jednání parlamentu, vlády, ministerstva nebo vládní
agentury. Nejvyšší kontrolní instituce obvykle nemůže ani jedné z těchto organizací přikázat, aby jedna-
la. Má však značnou odpovědnost za to, aby došlo k odpovídající reakci na výsledky kontroly a aby usnad-
nila potřebné opravné kroky. K tomu, aby kontrolor naplnil tuto odpovědnost, musí učinit řadu věcí:

• Jasně formulovat nálezy. Obecné konstatování, že „došlo k plýtvání peněz v programu X“, mnoho
nepomůže. Kontroloři se musejí v maximálně dosažitelné míře jasně a podrobně vyjádřit k podsta-
tě problémů, které našli, a k jejich důsledkům; jaké mechanizmy (vnitřní) kontroly řízení selhaly
nebo se nepoužily a kolik peněz se v důsledku toho proplýtvalo nebo použilo špatně; která konkrét-
ní opatření nebo postupy pozorované neefektivnosti způsobily a jaký byl finanční a organizační dopad
těchto neefektivností. Je odpovědností kontrolora zajistit, aby na základě kontrolní zprávy bylo mož-
né snadno pochopit podstatu problému a význam příslušné nápravy.

• Předložit přesvědčivé důkazy. Důkazy potvrzující kontrolní nálezy musejí být relevantní a důvěry-
hodné a v kontrolní zprávě je nutné je prezentovat jednoznačným a přesvědčivým způsobem.

• Vydat doporučení týkající se nákladové efektivnosti. Identifikuje-li kontrolor problém, je obvykle
užitečné, když také navrhne rozumné řešení. Obecné poznámky k řešení kontrolních nálezů nejsou
užitečné. Pokud došlo k pochybení při vnitřní kontrole, měla by kontrolní zpráva specifikovat kro-
ky nutné pro prevenci jeho opakování. Pokud je k dosažení větší efektivnosti nebo účelnosti nutné
změnit zákon, nařízení nebo správní postup, měly by být tyto změny popsány co nejpečlivěji. Je také
důležité, aby doporučená opatření byla z právního a administrativního hlediska schůdná a aby nákla-
dy na jejich implementaci nebyly vzhledem k danému problému nadměrné. Cílem by mělo být pře-
svědčit o vhodnosti nápravy daného problému.

• Použít efektivní komunikační strategie. I sebelépe napsaná kontrolní zpráva nenaplní účel, pokud se
s jejím obsahem neseznámí ti, kteří mohou reagovat na její nálezy a doporučení. Kontrolor by měl
pečlivě zvažovat, kdo se potřebuje se zprávou seznámit a jak nejlépe zajistit, aby byla zprávě věno-
vána náležitá pozornost. Zaslání zprávy někomu jen tak nemusí postačovat. Členové parlamentu
a vedoucí úředníci vlády jsou velmi zaměstnaní lidé a obvykle dostávají mnohem více psaného mate-
riálu, než kolik mohou přečíst. Pomocí může být stručné, dobře napsané shrnutí, které zprávu dopl-
ňuje, stejně jako následující diskuze s vedoucím pracovníkem nebo klíčovými osobami z jeho útva-
ru. Je užitečné spolupracovat i s dalšími osobami, např. s vedoucími pracovníky ministerstva financí,



kteří jsou v postavení, v němž mohou navrhovaná opatření podpořit. Užitečným stimulem k prosa-
zení nápravných kroků může být i to, že zprávě věnují pozornost média.

V mnoha případech vydává kontrolní skupina jakési „kontrolní nálezy (poznatky)“. Vycházejí z důka-
zů a informují kontrolovanou organizaci, že opravná opatření jsou potřebná (specifikují podstatu nápra-
vy). Kontrolovaná organizace má příležitost provést změny před tím, než se sepíše konečná kontrolní zprá-
va; ta pak bude obsahovat informace o kontrolních poznatcích a o tom, zda byla, či nebyla přijata opatření.
Takový dialog je často efektivnější než hledání chyb a z hlediska rozvoje výkonnosti instituce je i mno-
hem konstruktivnější. Příklady popsané v boxech 14.3 až 14.6 ilustrují mnoho užitečných kontrolních
nálezů.

E. Omezení kontroly

1. Přiměřená jistota

Vnější kontrola je přínosná, ale i zde existují určitá omezení. Žádný racionální kontrolní postup nedo-
káže zajistit, že budou nalezeny všechny chyby nebo protiprávní postupy. Odpovědnost za prevenci a hle-
dání chyb a protiprávních postupů leží v prvé řadě a především na managementu, a nikoli na kontroloro-
vi. Kontrolor by měl odpovídat pouze za provedení řádné kontroly v souladu s kontrolními standardy a ne
za problémy, které se objeví později. S podstatou kontroly je spojeno to, že některé chyby – doufejme, že
jenom ty malé – pozornosti kontrolorů uniknou.

Při kontrole finančních výkazů určité organizace může např. kontrolor poskytnout jen „přiměřenou
jistotu“, že se na výkazy lze spolehnout. Ani kontrolor, ani čtenář kontrolní zprávy by neměli věřit, že
názor prezentovaný ve zprávě je absolutní zárukou toho, že ve výkazech nejsou žádné významné chyby.
Omezení, která jsme probrali v kapitole 10 o vnitřní kontrole, platí také pro kontrolu vnější. Pokud exis-
tuje tajná úmluva mezi klíčovými jednotlivci v kontrolované organizaci nebo pokud existuje tlak na vrcho-
lové vedení, aby záměrně skrývalo některé údaje, nemůže existovat absolutní jistota, že kontrolor objeví
výsledné odchylky od pravdivého vykazování. A tak musí mít čtenář zprávy auditora stále na paměti obsah
sdělení o „přiměřené jistotě“ kontrolní zprávy a nejvyšší kontrolní instituce musí toto zdůraznit.

2. Přístup k údajům a záznamům

Kontroloři mohou kontrolovat pouze to, s čím se mohou seznámit. Pokud vedení organizace používá
tajné výkazy, kam zahrnuje i případy, které jsou předmětem kontroly, takže k nim kontrolor nemá přístup,
nebude kontrola důvěryhodná a neměla by se provádět. Při kontrole veřejného sektoru tyto situace vzni-
kají nejčastěji u agentur, které se zabývají činnostmi v oblasti národní bezpečnosti. Kontroloři se však
mohou dostat i do situace, v níž je jim přístup k informacím omezen nebo odepřen, a to při zjevném poku-
su vyhnout se zveřejnění nelegálních, korupčních nebo politicky nepříjemných činností. Za těchto okol-
ností by o tom měl kontrolor podat zprávu např. parlamentu, který může požadovaný přístup k informa-
cím usnadnit nebo přijmout vhodná opatření.
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1. Limská deklarace byla zveřejněna v říjnu 1997 na devátém kongresu INTOSAI a znovu potvrzena organizací
INTOSAI v roce 1998. Je dostupná na webových stránkách INTOSAI, http://www.intosai.org.

2. Pokud jde o pravomoc a rozsah kontroly, existují mezi nejvyššími kontrolními institucemi značné rozdíly. Mno-
hé nejvyšší kontrolní instituce kombinují charakteristiky různých modelů. K popisu nejvyšších kontrolních insti-
tucí v Evropské unii viz Velká Británie, National Audit Office (1996).

3. Finsko a Švédsko mají v současné době unikátní systém, který kombinuje nejvyšší kontrolní instituci v rámci
vlády s kontrolní institucí jmenovanou parlamentem. Finský systém se patrně změní v konvenční model kontrolní
instituce, která podává zprávy parlamentu.

4. Viz Standardy kontroly vydané Výborem pro standardy kontroly INTOSAI v roce 1992 a doplněné v roce 1995.
Standardy INTOSAI a směrnice EUROSAI jsou dostupné v sekretariátu INTOSAI ve Vídni (http://www.into-
sai.org). Evropský účetní dvůr v Lucemburku vydal v roce 1998 „Evropské implementační směrnice ke standar-
dům kontroly INTOSAI“ (viz http://www.eca.eu.int). Pro další informace o standardech kontroly viz také webo-
vé stránky programu SIGMA http://www.oecd.org/puma/sigmaweb o auditu a finanční kontrole.

5. Odlišný přístup k organizaci kontroly těchto organizací popisují materiály programu SIGMA Praxe kontroly cent-
rální banky (Central Audit Bank Practices) (1998) a Důsledky vstupu do Evropské unie (Effects of European Uni-
on Accession). Část I – rozpočtování a finanční kontrola.
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Tato kapitola se zabývá měřením výkonu, monitorováním a hodnocením programů. Tyto nástroje a čin-
nosti mají společný cíl: zlepšit řízení programů, zvýšit odpovědnost a zlepšit rozhodovací procesy, proto-
že zpětné informace o výstupech a výsledcích současných politik vlády a vládních programů slouží ke
zlepšení tvorby a implementace těchto programů v současnosti i v budoucnosti.

A. Měření výkonu

1. Co je měření výkonu?

Měření výkonu je nástroj, jehož pomocí porovnáváme skutečný vývoj se zadanými záměry a cíli pro-
gramů, za předpokladu, že jsou strategické cíle známy. Skládá se z následujících činností:

• dokumentování „výrobního procesu“, který je tvořen procesy a činnostmi souvisejícími s přeměnou
vstupů, což jsou zdroje programu, ve výstupy, což je zboží a služby jím vytvořené,

• vyhodnocení výsledků – jedná se o široce pojaté ekonomické a sociální změny, které jsou důsled-
kem politiky nebo programu, a o jejich porovnání s cíli programu.

Měřením výkonu můžeme obecně poukázat na výsledek určité politiky nebo programu, nedostaneme
však odpověď na to, proč byl výsledek právě takový, či jaké změny je třeba provést v činnostech nebo ve
stanovených cílech programu. Pro tyto účely je nutné provést hloubkové hodnocení programu. Hodnoce-
ní programů, jehož přehled uvádí oddíl B, jde za rámec sledování a monitorování ukazatelů výkonu, pro-
tože zkoumá způsob, jakým daný program ovlivňuje výsledky. Zatímco měření výkonu se soustřeďuje na
efektivnost a účelnost, hodnocení navíc zahrnuje i takové otázky, jako jsou docílené užitky, význam a udr-
žitelnost daného programu.

Měření výkonu obvykle zahrnuje pět následujících hledisek výkonu (OECD, 1994):

• nákladovou efektivnost, což je vztah mezi zbožím a službami získanými na základě programu či čin-
nosti (výstupy) a zdroji využívanými k jejich získání (vstupy); měří se náklady na jednotku výstu-
pu. Efektivnost se posuzuje ve srovnání s určitým pevně daným ukazatelem, kterým mohou být např.
jednotkové náklady na určitou činnost v předchozím období nebo jednotkové náklady na obdobnou
činnost v jiné agentuře či instituci;

• účelnost, což je míra, v jaké programy dosáhly očekávaných záměrů nebo výsledků. Účelnost je nej-
významnějším prvkem hodnoty peněz ve veřejném sektoru. Zboží a služby lze produkovat efektiv-
ně z hlediska nákladů vynaložených na jednotku výstupu, ale když nedosáhnou zamýšleného cíle
a nepřinesou uspokojení uživatelům veřejných služeb, bude použití zdrojů většinou plýtváním;
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• hospodárnost, kterou můžeme definovat jako „dosažení odpovídající kvality a kvantity finančních,
lidských a hmotných zdrojů v požadovaném čase při co nejnižších nákladech“1; lze ji zjišťovat měře-
ním vstupů a jejich porovnáním s normami a standardy;

• soulad se zákonem. Agentury musejí postupovat v souladu se zákonem o rozpočtu nebo o rozpočto-
vých přídělech a v souladu s dalšími zákony a nařízeními, např. ve vztahu k řízení hotovostních toků
a včasnosti plateb věřitelům. Instituce vybírající daně může mít např. specifické cíle (např. vyjádře-
né objemem daňových nedoplatků). Měření finančního výkonu však někdy patří spíše do oblasti
účinnosti než postupu v souladu se zákonem;

• kvalitu služeb. Kvalita služeb v širokém pojetí se týká efektivnosti. Používá se však i v užším smys-
lu, a to ve vztahu k bezprostředním potřebám uživatelů, jako je včasnost, dostupnost, spolehlivost
a plynulé poskytování služeb. V tomto smyslu se týká spíše kvality dodávaných služeb než přínosů
služeb samotných. Orientace veřejného sektoru při poskytování služeb na klienty, resp. spotřebite-
le, je součástí reforem většiny zemí OECD a i mnoha dalších.

„Výkon“ je spojujícím prvkem všech těchto hledisek. Některé z uvedených aspektů jsou na sobě závis-
lé a mohou se dostat do rozporu. Např. je možné zlepšit kvalitu služeb či zlepšit jejich soulad se zákony,
ale jen za cenu vyšších nákladů anebo nižší efektivnosti.

2. Měření výkonu a jeho ukazatele

a) Druhy ukazatelů a způsob měření

Výkon lze měřit pomocí různých ukazatelů; přímých, které přímo měří vstupy, výstupy a výsledky, či
nepřímých, které se používají jako zástupné měřítko tehdy, když je získání přímého ukazatele obtížné nebo
nákladné (např. „pouliční“ cena ilegálních drog jako měřítko pro výsledky protidrogových programů).
V praxi, stejně jako v této kapitole, se termíny „ukazatel“ či „měřítko“ používají jako vzájemně zaměni-
telné.

Hodnocení výše jmenovaných aspektů výkonu umožňují následující kategorie:

• Vstupy. Ukazatele vstupů popisují využití lidských zdrojů, kapitálu, materiálů apod. Vstupy se obvyk-
le vyjadřují jako objem výdajů nebo rozsah pracovní doby. Ukazatele vstupů se týkají hospodár-
nosti, s jakou se zdroje využívají k dosažení výstupů a výsledků.

Vztáhneme-li ukazatele vstupů jako poměr k výstupům nebo k výsledkům, pak je používáme jako
ukazatel hospodárnosti či nákladové efektivnosti. Do vstupů je třeba zahrnout jak běžné výdaje, tak
spotřebu kapitálu. V ideálním případě by se měly vstupy odhadovat podle akruálního principu. Např.
analýza programu údržby silnic by měla vzít v úvahu odpisy zařízení, které tvoří významný podíl
úplných nákladů. I když běžné náklady nejsou měřítkem úplných nákladů programu, trend těchto
nákladů se obecně od trendu úplných nákladů programu příliš neliší (Premchand, 1993).

• Výstupy. Výstupy se týkají zboží a služeb zajištěných na základě programu nebo určité činnosti (např.
počet kilometrů vybudovaných silnic, počet očkovaných dětí atd.). Ukazatele výstupů se používají
ke stanovení efektivnosti. Efektivnost lze měřit poměrem vstupů a výstupů, často se vyjadřuje jako
počet zaměstnanců nebo délka pracovní doby zaměstnanců na jednotku výstupu a tento ukazatel se
nazývá jednotkové náklady (např. počet dnů na opravu nebo náklady na opravu jednoho kilometru
silnice provedenou uspokojivým způsobem). Produktivita se obvykle měří jako poměr objemu výstu-
pů ke vstupům, např. počet přepravených vězňů dělený náklady na jejich přepravu.) Jako zástupný
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ukazatel pro měření výstupu se často používají pracovní úvazek nebo ukazatel rozsahu určité čin-
nosti (např. počet provedených inspekcí).

• Výsledky. Výsledky odpovídají zamýšleným cílům politik nebo jejich žádoucím záměrům odrážejí-
cím se v dosažených výstupech (zlepšená dostupnost odlehlých území, snížený počet případů urči-
tého onemocnění atd.). Měření výsledků souvisí s účelností.

• Mezivýsledky. Od nich se očekává, že povedou postupně k zamýšlenému cíli, ale samy o sobě cílem
nejsou. Mnoho programů se skládá z posloupnosti mezivýsledků. Např. u programů týkajících se
životního prostředí by posloupností mezivýsledků mohlo být: přijatý zákon; počet podniků, které
změnily své chování; snížení objemu nebezpečných odpadů a počtu znečišťovatelů. Existují různá
označení, která se pokoušejí tyto rozdíly postihnout. Např. „výsledek“ lze použít ve stejném smys-
lu jako „mezivýsledek“ či okamžitý výsledek, zatímco „dopad“ lze použít současně pro popis oka-
mžitého i konečného výsledku. V nedávno vydané příručce Evropské komise se používá „dopad“
k popisu dopadů programu na společnost a „původní dopad“ se používá ve smyslu „výsledek“ a „dlou-
hodobý dopad“ se pak týká „konečných výsledků“.2

Kvalitu poskytovaných veřejných služeb měří ukazatele spotřebitelské spokojenosti (např. počtem
obdržených stížností, z průzkumů, z počtů účastníků). Ukazatele kvality (poskytnutých) služeb měří jejich
včasnost, dostupnost, spolehlivost a přesnost (např. rychlost reakce opatření, dodržování jízdních řádů,
čekací doba v nemocnicích apod.). Kvalita služeb často závisí i na dále vymezených procesech.

K měření „výrobního“ procesu slouží ukazatele zachycující způsob, kterým se vytváří výstup při dané
úrovni zdrojů, dosažená efektivnost a účelnost. Procesy obsahují řetěz činností nebo pracovních postupů,
jako např. postupy při veřejných zakázkách, technologické procesy při výrobě zboží a stručné přehledy
pro formulaci opatření.

Procesní ukazatele pomáhají při hodnocení výkonu v oblastech, ve kterých se výstupy a výsledky měří
obtížně; mají svou hodnotu samy o sobě, zejména při stanovení kvality poskytnutých služeb. V určitých
oblastech, v nichž použití ukazatelů výstupu není příliš smysluplné a ukazatele výsledků jsou zase vyu-
žitelné obtížně, se výkon někdy posuzuje prostřednictvím ukazatelů procesu. Např. stručné přehledy lze
použít k hodnocení procesu poskytování poradenských služeb ministrům. V některých oblastech činnos-
tí veřejného sektoru, jako je např. právo nebo politika, je klíčovým prvkem dobré správy „správný pro-
ces“.

Jak už jsme naznačili dříve, dopad opatření nebo programu se často používá jako synonymum pro
výsledek. Někdy však má „dopad“ přesnější vymezení. Občas se rozlišuje mezi hrubým výsledkem a čistým
dopadem. Čisté dopady jsou výsledky, které lze plně připsat k určitému programu. Nezahrnují důsledky
vnějších efektů programu; odhadují se prostřednictvím metod hodnocení uvedených v oddílu B. Analýza
dopadů se týká posouzení důsledků realizace opatření na okolí (např. studie o dopadech na životní pro-
středí) nebo ukazuje rozsah, v němž program cílenou populaci skutečně ovlivní. Někdy měření dopadu
ukazuje, jak výsledek určitého programu ovlivní další programy nebo poslání nějaké organizace.

Sociální ukazatele se používají k posouzení široce definovaného dopadu politik vlády. Obsahují uka-
zatele vysoce agregované, např. míru dětské úmrtnosti či míru gramotnosti dospělých. Používat sociální
ukazatele k posouzení účinnosti určitého programu v praxi není jednoduché. Mohou vznikat problémy
například při stanovení příčinné souvislosti (např. snížení dětské úmrtnosti může být důsledkem progra-
mu zajištění čisté vody, programu očkování, programu výživy nebo vnějších faktorů, které nejsou výsled-
kem vládních politik). Ukazatele výsledků programu se navrhují tak, aby se zaměřily na podrobnější aspek-
ty výkonu. Sociální ukazatele přesto poskytují pro rozhodovací procesy užitečné podkladové informace.
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Ukazatele výkonu mohou být kvantitativní nebo kvalitativní. Kvalitativní ukazatele lze transformovat
na kvantitativní prostřednictvím průzkumů, respondenčních anket nebo dalších metod, které se používají
ke zjištění názorů uživatelů. Např. kvalitu vzdělávání můžeme částečně kvantifikovat na základě zjištění,
kolik procent rodičů je „plně spokojeno“ se školou, kterou navštěvují jejich děti.

Konečným cílem vládních programů je dosáhnout vytyčených cílů. Samotné stanovení výsledků a nale-
zení adekvátních ukazatelů může být obtížné. Někdy se výsledky dostaví až po mnoha letech. Program
také může být pouze jedním z faktorů, které výsledky ovlivní. Stanovit, v jaké míře lze výsledek připsat
danému programu a v jaké míře vlivům jiným, je náročné. Pro posouzení úspěchu programů jsou ukaza-
tele výsledku významnější než ukazatele výstupu, obvykle se však snadněji definují ukazatele výstupu
a rovněž jejich měření je snazší.

V některých oblastech lze použít ukazatele výstupu jako náhradu za ukazatele výsledku. Ke stanove-
ní efektivnosti programu výstavby silnic lze např. použít počet nově vybudovaných kilometrů silnic, což
je výstup tohoto programu. V dalších oblastech, zejména v oblasti sociální, mohou být nicméně výsled-
ky programu velmi vzdálené od jeho výstupu, takže ukazatele výstupu ukazatelem výsledku vždy spo-
lehlivě nahradit nelze. Např. vyšší počet návštěv u lékaře nutně neznamená snížení nemocnosti. Pro ty,
kdo rozhodují, může být užitečné zajištění zpětné vazby formou měření mezivýsledků.

b) Výkon jako relativní pojem

Výkon je jenom relativní pojem. Z podstaty věci vyplývá, že hodnocení efektivnosti vyžaduje, aby-
chom porovnali ukazatele výsledků nebo výstupu s cílem programu. Pro posouzení toho, zda výsledky
jsou dobré, špatné, nebo neurčitelné, bychom měli prakticky každý ukazatel výkonu srovnávat s nějakou
základnou nebo standardem. Výkon se pak měří ve srovnání:

• s tím, čeho bylo dosaženo v minulosti. Časové řady údajů jsou velmi užitečné, neberou však ohled
na změny v efektivnosti a v produktivitě, které jsou důsledkem technologických faktorů;

• s tím, čeho dosahují srovnatelné programy nebo organizace, nebo s existujícími národními či mezi-
národními standardy v dané oblasti. Činnosti jiných organizací poskytují užitečné referenční ukaza-
tele, problém však spočívá v nalezení organizace skutečně srovnatelné;3

• s cíli stanovenými v rozpočtu nebo s jinými opatřeními vlády.

Srovnávat bychom však měli pouze srovnatelné. Je proto nutné, abychom správně definovali ukaza-
tele a základ pro srovnání. Např. při porovnávání výsledků zkoušek na různých školách může být vhod-
né očistit hrubé ukazatele (např. počet zkoušek, které udělal jeden student) o různé vlivy, např. o rozdíly
v sociálním původu studentů.

Ukazatele výkonu sice mohou hrát užitečnou roli, ale je třeba je používat s určitou dávkou opatrnos-
ti. Je nutné systematicky zkoumat jejich význam a interpretaci, protože – pokud se tak neděje – mohou
vážně narušit fungování organizace, chování manažerů a zaměstnavatelů (viz Likierman, 1993b). Zamě-
říme-li se např. striktně pouze na malý okruh ukazatelů výkonu bez diskuze o jejich interpretaci, může-
me sice úspěšně dosáhnout některých cílů, ale tento postup může odvést naši pozornost od širších orga-
nizačních cílů a záměrů.
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3. Funkce měření výkonu

a) Odlišné systémy měření pro odlišné účely

Rozvoj a implementace měření výkonu by měly být uzpůsobeny místním podmínkám a záměrům.
Podstata měření výkonu se liší v závislosti na odpovědnosti těch, jejichž výkon se měří, a na požadavcích
těch, kteří tyto informace používají. Na operační úrovni by se měly ukazatele týkat takových aspektů, jako
je řízení zdrojů a výrobních procesů. Na vyšší úrovni řízení by se informace měly týkat efektivnosti pro-
gramů, aby byl k dispozici dostatek informací pro rozhodování o opatřeních a alokaci zdrojů.

b) Učení se organizaci a řízení programů

Měření výkonu je užitečné pro hodnocení účinnosti administrativních a organizačních postupů. Lze
je použít pro zlepšení provozní efektivnosti celé organizace (např. ministerstva nebo agentury); použít je
mohou i jednotliví vedoucí pracovníci v rámci organizace k hodnocení a zlepšení výkonu odboru, oddě-
lení nebo dílčího útvaru dané organizace.

Měření výkonu může být užitečným nástrojem pro řízení nárokových programů a investičních pro-
gramů a projektů. Informace o výkonu může přispět jak ke zjištění toho, zda jsou programy implemento-
vány v souladu s jejich cíli, tak pro přípravu programů nových. Např. v oblasti výstavby silnic může být
měření výkonu, které zahrnuje takové aspekty, jako je mobilita/dostupnost, dopravní tahy, bezpečnost
a dopady na životní prostředí, užitečné pro přípravu a pro dohled nad realizací programů.

c) Výkonnostní smlouvy a dohody

Měření výkonu lze použít jako nástroj pro posílení odpovědnosti vedoucích pracovníků. Řízení ori-
entované na výsledky usiluje o propojení výkonnosti vedoucích pracovníků s explicitními nebo implicit-
ními smlouvami, které obvykle výkonnostní cíle zahrnují. Teoreticky by smlouvy měly obsahovat jak
postihy, tak odměny. Ve většině případů však smlouvy obsahují pouze ustanovení o odměnách, jako např.
možnost vedoucích pracovníků získat část  docílené úspory nebo úsporu celou nebo možnost pružně při-
způsobovat rozsah vstupů (např. počet zaměstnanců) nebo vázání výše odměn a platů vyšších vedoucích
pracovníků a vedoucích jednotlivých útvarů na zvolený výkonově definovaný prvek.

Výkonnostní hlediska v těchto smlouvách jsou nezbytně užší, než když se hodnotí celý program.
Vedoucí pracovníky je možné např. činit odpovědnými za program očkování a podle toho je odměňovat.
Je však obtížné, aby nesli odpovědnost i za výsledek ve formě lepšího zdravotního stavu, protože ten bude
záviset i na faktorech mimo jejich dosah, např. na kvalitě vody nebo změně ve spotřebě tabákových výrob-
ků. Měření výkonu, které se používá pro vymezení odpovědnosti a kontroly, se nezbytně zaměřuje spíše
na vstupy a výstupy než na výsledky programů.

I v tom případě, že jsou rozpočtové prostředky poskytovány na základě výkonnostní smlouvy nebo
dohody, může být spojování výkonu a alokace zdrojů jen nepřímé. V mnoha případech uvolňování roz-
počtových prostředků nebo poskytování dotací není podmíněné dosažením požadovaných výsledků výko-
nu.

Smlouvy nabízejí způsob, jak doplnit veskrze formální podstatu cílů a ukazatelů, protože kladou vět-
ší důraz na vztahy v rámci řízení než na pouhé sbírání kvantitativních informací o úspěších (Trosa, 1996a).
Zevšeobecnění smluvního přístupu a jeho uplatnění na více než několik málo programů nebo organizací
by však bylo v současné době ve většině reformních jen velmi obtížné.
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Platový systém a odměňování orientované na výkon spojují některé prvky odměňování se specific-
kým rozsahem činnosti nebo výstupu a mohou přispět ke zlepšení výkonu. V reformních zemích by tyto
systémy mohly usnadnit přechod od kultury příkazů ke kultuře orientace na zákazníka. Při úvahách o zave-
dení tohoto systému je však nutná značná obezřetnost. Výběr relevantních ukazatelů je ošidnou záleži-
tostí. Činit zaměstnance odpovědné za věci, které nemají plně pod kontrolou, je sporné. Zaměřit se na
výsledky, které lze přímo připsat úsilí zaměstnanců a vedoucích pracovníků, u nich může krátkodobě vyvo-
lat pozitivní reakci podnícenou odměnou, ale může se tak dít na úkor činností, které vedou k dosažení šir-
ších cílů programů nebo organizace. To, zda systém odměňování orientovaný na výkonnost skutečně výkon
zlepší, je diskutabilní. Teorie motivací zdůrazňují spíše vnitřní stimuly (např. v některých zemích je to
pracovní místo samo o osobě nebo etika služeb poskytovaných veřejných sektorem) než podněty vnější
(peníze a výhody). Řízení lidských zdrojů orientované na výsledky může navíc vést k nežádoucím výsled-
kům v těch případech, kdy dominuje politické vměšování a protekcionizmus; za takových podmínek budou
politikové a vedoucí pracovníci směřovat spíše k odměňování „svých“ lidí než lidí s nejlepším výkonem.

d) Odpovědnost vůči okolí

V některých členských státech EU, které sledují zvýšení odpovědnosti veřejného sektoru vůči parla-
mentu a daňovým poplatníkům, se informace o výkonu publikují; tím se také usnadňuje kontrola využí-
vání peněz. Ve Velké Británii se např. požaduje, aby agentury v ročních výkonnostních smlouvách uzaví-
raných s příslušným ministrem a ve svých ročních zprávách poskytovaly údaje o výkonu za několik let
tak, aby je bylo možné v čase srovnávat. V mnoha zemích dává nejvyšší kontrolní orgán připomínky ke
způsobu měření výkonnosti a k jeho vhodnosti, ve většině případů však samotné výsledky nekomentuje.

Při úvahách o zpřístupnění informací o výkonu široké veřejnosti je zapotřebí určité obezřetnosti. Na
jedné straně může být zveřejňování užitečné z hlediska kontroly a z hlediska výchovného, protože při-
spívá k etablování určité kultury výkonu. Na druhé straně zde však existuje riziko nesprávného použití
informací v případě, že se nerespektují jeho omezení; existuje riziko demotivace zaměstnanců vystave-
ných nespravedlivé kritice. Zveřejnění informací o výkonu podporuje konkurenci mezi obdobnými orga-
nizacemi, a tudíž i efektivnost. Může však také přispět k prohloubení odstupu mezi těmi, kteří podávají
dobrý výkon, a těmi, kteří podávají výkon špatný. Týká se to zejména oblasti vzdělávání a zdravotní péče,
kde se takto může vyvolat přesun zdrojů nebo sociálně lépe postavených studentů nebo pacientů ke ško-
lám a nemocnicím, o nichž se říká, že fungují nejlépe.

4. Měření efektivního výkonu

a) Potřeba obezřetnosti

Používat měření výkonu jako nástroj řízení výkonu (např. pro formulaci smlouvy) nebo jako prostře-
dek pro vyjádření veřejné a politické odpovědnosti může být nebezpečné. Zkušenosti centrálně řízených
zemí ukazují, že zavedení norem a standardů vytváří situaci, kdy úředníci velmi trvají na dosažení speci-
fických cílů. Pak mohou opomíjet kvalitu a nezbytně nutné propojení cílů a samotnému výkonu nevěnu-
jí zaslouženou pozornost. Pokud se standardy dosahují bez ohledu na dostupné zdroje, dojde pravděpo-
dobně k oslabení fiskální kontroly. Standardy a ukazatele bychom neměli považovat za nezměnitelné.

Tyto problémy nejsou spojeny výlučně s centrálně plánovanými ekonomikami a příklady nežádoucích
důsledků využívání (nebo zneužívání) ukazatelů výkonu v tržních ekonomikách jsou četné. „Zákon neza-
mýšlených důsledků“ říká, že pokusy změnit chování mohou vést k nezamýšlenému chování, které může
být v rozporu s cíli a záměry politik nebo programů. Stanovuje-li se např. dotace nemocnicím podle dél-
ky seznamu čekajících pacientů, stimuluje to vedoucí pracovníky a lékaře k tomu, aby nechávali co nej-
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déle čekat případy, které nejsou kritické, a zabývali se jinými záležitostmi (tj. vyšší kvalitou péče o někte-
ré a špatnou pro ostatní); v případě, že se posuzuje výkon pouze na základě počtu ošetřených pacientů,
může dojít ke zhoršení celkové kvality lékařské péče.

V závislosti na způsobu, jakým se ukazatele výkonu stanoví a použijí, mohou vznikat následující rizi-
ka:4

• tunelové vidění neboli důraz pouze na aspekty výkonu, které lze kvantifikovat, a nikoli na ty, které
kvantifikovat nelze;

• fixace na ukazatele, resp. soustředění se na to, co lze měřit, a nikoli na služby, které se mají posky-
tovat;

• krátkodobost, věnování nedostatečné pozornosti oprávněným dlouhodobým cílům; volí se tak sub-
optimální řešení čili dosahování nižší kvality služeb, protože dochází k většímu soustředění se na
úzce definované činnosti a méně pozornosti se věnuje široce vymezeným cílům organizace;

• špatná reprezentativnost nebo záměrné zkreslování údajů a špatná interpretace nebo nekritické při-
jímání výsledků měření výkonu;

• strategické řízení chování včetně úmyslně dosahovaného nižšího výkonu, aby bylo možné jednodu-
chým způsobem plnit dané požadavky;

• nepružné usilování o dosažení definovaných cílů;

• demoralizace, resp. ztráta důvěry a angažovanosti pracovníků, kteří poskytují služby, se považuje za
méně významný aspekt než samotný obsah měření výkonu.

b) Kritéria systémů měření dobrého výkonu

Pro stanovení ukazatelů výkonu lze použít některá všeobecná vodítka a kritéria, která slouží k tomu,
abychom se výše uvedeným úskalím vyhnuli (Shand, 1998):

• relevance a užitečnost. Ukazatele by se měly řádně definovat ve vztahu k danému programu a měly
by odrážet jeho hlavní cíle a záměry. Výkon vedoucích pracovníků by se měl měřit pouze v těch
oblastech, které mohou ovlivňovat;

• jednoznačnost a srozumitelnost. Ukazatele výkonu by měly být jednoduché, dobře definované a pro
uživatele snadno srozumitelné;

• nákladová efektivnost. Ukazatele výkonu by se měly zavádět s přijatelnými náklady. Náklady na sběr
údajů k zavedení ukazatelů výkonu a na řízení tohoto systému je třeba odhadovat realisticky a pomě-
řovat je s očekávanými výsledky;

• schopnost monitorovat výsledky. Jak jsme již poznamenali dříve, výkon je pouze relativní pojem
a měření je nutné aplikovat konzistentně v čase i mezi organizačními jednotkami tak, abychom ho
mohli systematicky porovnávat.
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5. Referenční ukazatele

Referenční ukazatele, které se používají jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, slouží pro srov-
nání výkonu jedné organizace se standardem, který může být vyjádřen absolutně nebo relativně k výko-
nu dané organizace. Lze je použít k:

• posouzení výkonu ve srovnání s definovaným standardem nebo standardy,

• odhalení oblastí, které je třeba zlepšit,

• identifikaci činností, které se provádějí lépe v jiných organizacích,

• testování toho, zda opatření přijatá ke zlepšení efektivnosti a účelnosti programů jsou úspěšná.

Existují dva hlavní způsoby použití referenčních ukazatelů ve veřejném sektoru:

• referenční ukazatele procesů se aplikují na procesy a činnosti související s přeměnou vstupů na
výstupy. Jedná se o stanovení referenčních ukazatelů pro danou organizaci, a to buď ve vztahu k pro-
cesům uplatňovaným v jiných organizacích, nebo ve vztahu k procesům definovaným jako stan-
dard;

• referenční ukazatele výsledků se aplikují na skutečné výsledky (výstupy). Jedná se o srovnání sku-
tečného výkonu různých organizací, které využívají ukazatele výkonu, nebo srovnání skutečného
výkonu s určitými standardy výkonu.

Tyto dva hlavní druhy referenčního srovnávání (procesového a výsledkového) se v stále větší míře
používají jako vzájemně se doplňující metody, které se zároveň vzájemně posilují. Použití výsledkových
referenčních ukazatelů lze např. použít k identifikaci odchylek ve výsledcích, zatímco pomocí proceso-
vých referenčních ukazatelů lze vysvětlit, proč tyto odchylky existují. Použití procesových referenční uka-
zatelů bez použití ukazatelů výsledkových má tendenci stát se hodnocením směřujícím dovnitř organiza-
ce; to vede k soustředění se na zlepšování procesů pro ně samé bez sledování toho, zda se něco změní pro
uživatele veřejných služeb a pro další zúčastněné subjekty.

Referenční ukazatele lze používat jako nástroj hodnocení a plynulého rozvoje. Jsou vhodné pro znač-
ný počet manažerských technik jako např. pro řízení celkové kvality a procesového reingeneeringu a uží-
vají se také pro srovnávání výkonu a pro hodnocení programů. Reformní země by měly zvážit možnost
využívání referenčních ukazatelů k hodnocení vybraných případů. Vzhledem k tomu, že využívání refe-
renčních bodů může být náročné na čas a zdroje, je vhodné se zaměřit nejprve jen na několik klíčových
organizací nebo procesů.

Box 15.1 ukazuje některé příklady výkonově orientovaných ukazatelů používaných v sektoru zdra-
votní péče ve Velké Británii.
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Box 15.1 VÝKONOVÉ UKAZATELE VE ZDRAVOTNICTVÍ 
VE VELKÉ BRITÁNII

(pokračování)

Oblasti a kategorie

I. Zlepšení zdravotního stavu

Celkový zdravotní stav obyvatelstva, který odráží
sociální aspekty a aspekty životního prostředí
a individuální chování a dále péči poskytovanou
NHS1* a dalšími agenturami. Všechny příčiny úmr-
tí (lidé ve věku 15–64 let).

II. Spravedlivý přístup

Dostupnost lékařského zákroku

Přístup ke službám plánovaného rodičovství

Přístup k zubnímu lékaři

Přístup k prevenci zdraví

Přístup k sociálním službám

III. Efektivní poskytování vhodných služeb zdravot-
ní péče

Zlepšení zdraví/prevence nemocí

Vhodnost operativních zákroků

Řízení primární péče

Dodržování standardů

IV. Efektivnost

Maximální využití zdrojů

Ukazatele

1. Počet zemřelých bez ohledu na příčinu úmrtí (věk
15–64)

2. Počet zemřelých bez ohledu na příčinu úmrtí (věk
65–74)

3. Evidence výskytu rakoviny

1. Počet operací

2. Počet početí u dívek ve věku 13–15 let

3. Lidé registrovaní u zubního lékaře-člena NHS

4. Včasná diagnostika rakoviny

5. Návštěvy obvodní sestry

1. Prevence nemocí a zlepšení zdraví

2. Včasná diagnostika rakoviny

3. Nevhodně provedené operační zákroky

4. Počet operací

5. Péče o akutně nemocné

6. Péče o chronicky nemocné

7. Duševní zdraví v primární péči

8. Hospodárné předepisování léků

9. Počet propuštěných z nemocnice

1. Počet případů za den

2. Délka pobytu v nemocnici

3. Jednotkové náklady

4. Předpisy generických léků
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Box 15.1 VÝKONOVÉ UKAZATELE VE ZDRAVOTNICTVÍ 
VE VELKÉ BRITÁNII

(pokračování)

Oblasti a kategorie

V. Zkušenosti pacientů ošetřených v NHS

Dostupnost

Koordinace a komunikace

Čekací doba

VI. Zdravotní stav jako výsledek péče NHS

Úspěšnost při snižování rizika

Úspěšnost při snižování nemocnosti, poškození
zdraví a komplikací při léčbě

Úspěšnost při optimalizaci funkcí a zlepšení kvali-
ty života pacientů a jejich ošetřování

Úspěšnost při snižování předčasných úmrtí

VII. Příklad rakoviny prsu

Úspěšnost NHS při snižování nemocnosti,
při poškození zdraví a při komplikacích při léčbě

Úspěšnost NHS při obnově funkcí a při zlepšování
kvality života pacientů

Úspěšnost NHS při snižování počtu předčasných
úmrtí

Ukazatele

1. Pacienti, kteří čekají déle než 2 hodiny při akut-
ním onemocnění

2. Pacienti, u nichž byla zrušena operace z důvodů
jiných než medicínských v den přijetí nebo jeden
den po přijetí

3. Odložené propuštění z nemocnice u lidí nad 75
let

4. První další termín pro ambulantní pacienty, kte-
ří se nedostavili k ošetření

5. Návštěva ambulantních pacientů do 13 týdnů po
písemném oznámení o přijetí do nemocnice

6. Pacienti přijatí do 3 měsíců po rozhodnutí o při-
jetí

1. Počet početí u dívek ve věku 13–15 let

2. Zkažené, chybějící nebo plombované zuby u dětí
ve věku 5 let

3. Nemoci, kterým se dalo vyhnout

4. Nepříznivé okolnosti/komplikace při léčbě

5. Naléhavý příjem do nemocnice u lidí nad 75 let

6. Počet opětovného přijetí pro psychiatrické one-
mocnění

7. Kojenecká úmrtnost

8. Míra přežití při rakovině prsu a děložního hrdla

9. Odvratitelná úmrtí

10. Předčasná úmrtí v nemocnici

1. Podchycení rakoviny

2. Podchycení rakoviny plus míra jejího rozvinutí
při první diagnostice

3. Výskyt komplikací, kterým lze předejít – opě-
tovný výskyt, komplikace při léčbě atd.

4. K měření se používá dotazník k hodnocení paci-
enty nebo jiné vhodné prostředky

5. Pětileté přežití

6. Pětileté přežití upravené vzhledem k věku a sta-
diu nemoci

Poznámka: NHS/v NHS = (v zařízeních) britské Národní zdravotní služby



B. Hodnocení programů

1. Definice a cíle5

a) V čem spočívá hodnocení programů?

Hodnocení programů se zaměřuje na porovnání výsledků programů s jeho cíli. Často se také používá
označení „hodnocení politik“; to však má širší význam, protože se může týkat i několika programů; lze
také použít označení „regulatorní rámec“, „analýza vztahů mezi programy a nařízeními“ ad. Mnohé z pro-
blémů, které dále popisujeme, se týkají také hodnocení politiky. Některé země však hodnocení programů
od hodnocení politiky neodlišují.6

Hodnocení programů může probíhat v různých etapách jejich realizace:

• Hodnocení ex post se provádí poté, co program již nějakou dobu funguje. Slouží k analýze jeho efek-
tivnosti a k posouzení jeho celkového významu. Tato hodnocení se obvykle používají jako podpůr-
ný nástroj rozdělování rozpočtových prostředků nebo jako nástroj zvýšení odpovědnosti za jejich
užití. Očekává se, že odpovědí i na otázky týkající se výsledku a celkového významu programu.

• Průběžné hodnocení se obvykle provádí v průběhu realizace programu. Jeho smyslem je podpora
a zlepšení řízení a implementace programu. Důraz se klade na otázky související s fungováním pro-
gramu.

b) Cíle

Cílem hodnocení je zlepšit rozhodování a alokaci zdrojů, a to tím, že se zjišťují spolehlivé údaje
o důsledcích politik a programů. Hodnocení programů lze využít k následujícím účelům:

• jako pomoc při alokaci zdrojů a při identifikaci žádoucích změn politik. Hodnocení poskytuje infor-
mace o důsledcích existujících politik. Pomáhá těm, kdo o politikách rozhodují, při stanovení význa-
mu veřejných programů a při identifikaci oblastí, v nichž může být nezbytná změna politiky nebo
změna v alokaci zdrojů mezi různými programy;

• ke zlepšení řízení programu a institucionálních postupů. Jak jsme poznamenali dříve, mechanizmus
zpětné vazby přispívá k procesu učení se těch, kteří program řídí nebo jej realizují, a lze ho použít
také ke zlepšení institucionálního zajištění;

• k prohloubení odpovědnosti vůči veřejnosti. Hodnocení může zlepšit transparentnost a odpovědnost
tím, že poukáže na dopady vládních politik.

c) Hodnocení, monitorování a kontrola

Hodnocení se liší od ostatních mechanizmů zpětné vazby, jako je monitorování a měření výkonu, pro-
tože je obecně prováděno jako samostatná akce, během níž se shromažďují informace, které zasahují do
větší hloubky. Zatímco měření výkonu se soustřeďuje na nákladovou efektivnost a účelnost a často i na
další užší otázky, hodnotící studie posuzují také to, zda program reaguje na potřeby a sociální a ekono-
mické problémy, které má řešit. Hodnotící studie často obsahují podrobný přehled přínosů a příčinných
souvislostí výsledků, zatímco měření výkonu se zabývá pouze hrubě vymezenými ukazateli výstupů
a výsledků.
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K úspěchu hodnocení může užitečnými informacemi přispět pravidelné monitorování a měření výko-
nu. V některých programech jsou např. již předem zabudovány etapy, v nichž se sleduje úspěšnost plně-
ní určitých cílů a záměrů; to pak slouží jako „kotva“ podrobnějšího zkoumání úspěchů a selhání progra-
mů.

Hodnocení a vnější kontrola jsou historicky oddělené funkce, které vykonávají samostatné instituce.
Kontrola je úzce spojena s dohlížecí funkcí parlamentu; u organizací veřejného sektoru pak zvyšuje význam
dodržování právního rámce a jejich odpovědnost za výsledky; nezávislost nejvyšší kontrolní instituce je,
jak jsem probrali v kapitole 14, stěžejní. Hodnocení je pak obecně činnost, za kterou je odpovědná exe-
kutiva. I když se hodnocení stále více využívá ke zvyšování odpovědnosti, je především nástrojem posi-
lování programového managementu a podpory rozhodovacích procesů. V praxi se však hranice mezi hod-
nocením a kontrolou stírají, protože tradiční finanční kontrola se doplňuje o kontrolu odpovědného
využívání peněz daňových poplatníků – což jsou metodologicky podobné problémy.

2. Klíčové otázky hodnocení

a) Logika programů

Klíčovou otázkou hodnocení programů je zkoumání jejich „vnitřní logiky“ (tj. jejich základní filozo-
fie s cílem zjistit, v jakém rozsahu se dosahuje cílů a záměrů programů); některé manuály o hodnocení
odkazují na „teorii programů“.

Programy se vždy připravují se zřetelem k určitému okruhu potřeb. Těmito potřebami jsou sociálně-
-ekonomické cíle a otázky, které se program pokouší řešit, vyjádřené z hlediska specifické cílové popu-
lace. Podle logického rámce, který přijala Evropská komise7, lze tyto cíle rozdělit na:

• obecné cíle, které se vyjadřují ve formě konečných výsledků,

• specifické cíle, které se vyjadřují ve formě mezivýsledků,

• operační cíle, které se týkají plánovaných vstupů a výstupů.

Strukturovaný přístup by měl obsahovat následující kroky: (1) popis programu, (2) vyjasnění cílů
a potřeb, o jejichž naplnění program usiluje, (3) identifikaci možných kauzálních vztahů mezi působením
programu a jeho důsledky, (4) identifikaci možných výsledků, které lze hodnotit (mezivýsledky anebo
konečné výsledky), (5) identifikaci ukazatelů výsledků a kritérií, která se použijí ke stanovení efektivnosti,
a (6) identifikaci faktorů, které mohou výsledky ovlivnit. Box 15.2 ukazuje příklad takového logického
rámce pro hodnotící studii, který vychází z metodologie Evropské komise.

Obdobně jako u systému měření výkonu popsaného v oddílu A musíme i zde určit relevantní uka-
zatele. Mohou přitom vzniknout problémy obdobné těm, které jsme probrali v předchozím oddílu.
Zvlášť významný pro hodnocení výsledků programu je problém týkající se stanovení toho, zda a v jakém
rozsahu daný program vedl k pozorovaným důsledkům. Hodnocení programu vyžaduje porovnat
výsledky se záměry uvedenými v programu nebo se specifickými referenčními ukazateli. Jsou-li cíle
a záměry programu při formulaci rozpočtové politiky jasně určeny, je jejich hodnocení výrazně jed-
nodušší.
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Box 15.2 PŘÍKLAD PŘÍSTUPU K HODNOCENÍ POMOCÍ LOGICKÉHO RÁMCE

Logika zásahu Ověřitelné ukazatele

Konečné výsledky Moderní, soukromý a transpa- Rating výkonu
rentní bankovní sektor, pro komerčních bank
který je charakteristická zdravá 
proporce mezi rizikem 
a odměnou

Mezivýsledky Restrukturalizace a reorganiza- Počet privatizovaných bank
ce komerčních bank v života-
schopné instituce a jejich Míry obezřetnosti a výko-
příprava na následnou nové ukazatele pro banky,
privatizaci podíl špatných úvěrů, 

úroveň rezerv a oprávek atd.

Přijaté záruky

Implementace plánu 
nápravných opatření

Organizační struktura bank

Operační cíle Vzdělaní vedoucí pracovníci Fungující vybavení
a zaměstnanci

Výstupy Manuály Existence restrukturalizač-
ních plánů a jejich 
prodiskutování

Nová organizační struktura Organizační struktura 
akceptovaná vedením

Instalovaná zařízení

Plány korektivních kroků Počet proškolených 
zaměstnanců

Restrukturalizační akční plány

Vstupy Technická pomoc (školení, Doba trvání technické
předprivatizační pomoc atd.) pomoci konzultantů

a dalších smlouvou
vázaných pracovníků

Zdroj: Komise Evropských společenství, hodnocení bankovních programů Phare, 1998



b) Další klíčové otázky

Schéma 15.1 ukazuje logický rámec a hlavní otázky, na které musí studie hodnotící výkon poskytnout
odpověď. Tyto klíčové otázky můžeme zařadit do následujících kategorií:

• Stálost významu. Rozsah, ve kterém je program relevantní z hlediska priorit vlády. V jakém rozsa-
hu jsou cíle a mandát programu stále relevantní? Jsou činnosti a výstupy konzistentní s mandátem
programu a jsou přijatelným způsobem navázány na jeho cíle a další zamýšlené výsledky?

• Užitečnost. Jak vyhovuje uvažovaný dopad programu potřebám cílové populace?

• Udržitelnost. V jakém rozsahu mohou všechny pozitivní změny, jež jsou důsledkem programu, pře-
trvat i po jeho skončení?

• Efektivnost. Jak úsporně a efektivně byly různé vstupy přeměněny na výstupy?

• Účelnost. Byly záměry programů dosaženy? Jaké nastaly zamýšlené a nezamýšlené přínosy pro kli-
enty a jaké širší důsledky vznikly realizací programu? Doplňuje tento program jiné programy, kopí-
ruje je nebo se s nimi v některých oblastech překrývá?

• Nákladová efektivnost. Existují alternativní řešení nebo programy, které by dosáhly žádoucí cíle
a zamýšlené výsledky s větší nákladovou efektivností? Existují efektivnější způsoby provedení pro-
bíhajícího programu?

Kromě těchto otázek by měla hodnotící studie také posoudit, zda výsledkem programu nejsou nega-
tivní efekty nebo neefektivnosti, které se v mikroekonomii nazývají „efekt umrtvené váhy“, „efekt přesu-
nu“ či „efekt substituce“. „Efekt umrtvené váhy“ se vztahuje k těm přínosům programu, které by se byly
realizovaly, i kdyby se program neuskutečnil. Např. rekvalifikačním programem pro dlouhodobě neza-
městnané mohou projít i lidé, kteří by se rekvalifikovali i bez existence tohoto programu. „Efekt přesu-
nu“ a „efekt substituce“ se používají k popisu situace, ve které je přínos programu pro určitého jedince,
skupinu nebo oblast dosažitelný pouze za cenu ztráty pro jiné jedince, skupiny nebo oblasti. U programu
dotací na podporu cílené zaměstnanosti např. může dojít k substituci tehdy, když v podniku, který má
z tohoto programu prospěch, najdou práci jedinci, kteří jsou do tohoto programu zahrnuti, na úkor jedin-
ců, kteří do něj nespadají. K přesunu dojde tehdy, když podnik, který má prospěch z podpor zaměstna-
nosti, získá zakázku na úkor ostatních firem, které se tohoto programu nezúčastní. Tvorba pracovních míst
v určité firmě může být tudíž kompenzována ztrátou pracovních míst ve firmách jiných.

3. Příprava hodnotící studie

Existují dvě hlavní fáze zpracování hodnotící studie:

• projekt – identifikace hlavních otázek a problémů, kterými je nutné se zabývat, a vývoj metodolo-
gie pro sběr a zpracování informací,

• implementace – sběr a analýza údajů, vypracování první verze zprávy, v níž jsou uvedena zjištění
studie a její doporučení.

Většina návodů, jak zpracovat hodnotící studie, zdůrazňuje význam fáze přípravy. Klíčové kroky při
přípravě hodnotící studie jsou:
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• stanovení cílů hodnocení. Důležitou prvotní otázkou je: Proč se má hodnocení provést? Pro zlepše-
ní řízení? Pro lepší rozhodování o politikách? Pro zvýšení odpovědnosti?

• vymezení rozsahu hodnocení. Zahrneme-li do programu několik cílů a cílových skupin, může být
někdy nákladově efektivní omezit hodnocení pouze na určité aspekty programu;

• stanovení otázek, které je dobré si položit. Pokud je smyslem studie hlavně zlepšit řízení, měla by
se zaměřit na prověření implementace programu a na prověření zajištěnosti služeb. Pokud hodnotí-
me otázku odpovědnosti, měla by se studie zaměřit na efektivnost programu. Aby studie poskytla
zpětnou vazbu těm, kteří rozhodují, měla by zahrnovat analýzu nákladů a přínosů a také stanovit,
zda byl program užitečný a zda má smysl v něm pokračovat;

• zformování logiky programu;

• stanovení referenčních ukazatelů. Hodnocení znamená určit „hodnotu“ programu. To zahrnuje posou-
zení míry, v níž je výkon programu „dobrý“ nebo „špatný“. Jen předem stanovené a transparentní
referenční ukazatele mohou zajistit, že se posouzení „hodnoty“ programu nestane arbitrární záleži-
tostí;
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Schéma 15.1 LOGIKA PROGRAMU, MĚŘENÍ VÝKONU A JEHO HODNOCENÍ
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• příprava analytického postupu. Zahrnuje definování postupu hodnocení, metodiky sběru údajů
a postupů jejich analýz. Dále by se měl připravit popis metody, jež se použije ke sběru informací
a k vypracování závěrů o výsledcích, které jsou důsledkem programu. Rámec postupu závisí na dru-
hu potřebných informací a na druhu analýzy, která se jimi bude zabývat;

• zajištění dostatečného objemu dostupných informací. Pro většinu práce na hodnotící studii bude prv-
ním zdrojem informací monitorovací systém. Tyto informace je však nutné doplnit zkoumáním dal-
ších statistických zdrojů, dotazníků a uživatelských průzkumů apod.;

• příprava plánu práce a odhad nákladů na hodnocení;

• určení kritérií pro hodnocení;

• výběr hodnotitele.

4. Záměr hodnocení

a) Existuje zlaté pravidlo?

Existuje několik způsobů, jak hodnotící studii zpracovat. Dostatečný přehled o tom, jak lze hodnocení
provádět, je nezbytný pro vymezení vhodné strategie hodnocení. V literatuře o hodnocení najdeme hodně
diskuzí o výhodách a nevýhodách určitých metod a přístupů k hodnocení. Jak však Cheminski (1995) říká:

„Výběr metod, nástrojů a údajů pro hodnocení závisí více na otázce, proč se hodnocení provádí, než
na kvalitě určité metody. Vyžaduje odpověď na tuto otázku, zda má jít spíše o popis, nebo zda se vyža-
duje zkoumání kauzální souvislosti. V popisné studii se např. nemusíme zabývat problémem experimen-
tálních metod, protože ty jsou k tomu nevhodné. Pro studii, která zkoumá vztah příčiny a následku, je
možné použít řadu různých metod v závislosti na otázce, kterou řešíme. Pokud se soustředíme více na
„problém“ než na metodu, nabízí se – vzhledem ke slabým místům jednotlivých metod – komplementa-
rita metod a opakování postupu. Povrchnost ankety zmírňujeme např. tím, že ji doplníme o případové stu-
die, analýzu časových řad „zlidštíme“ tím, že provedeme anketu nebo sérii rozhovorů, a tím, že integru-
jeme hodnocení procesu do studie o výsledku. To, že se zaměřujeme spíše na otázku než na metodu, nám
poněkud rozvazuje ruce při výběru metody a vede opět ke zdůraznění významu plurality problému a meto-
dy, což není při hodnocení nedávné minulosti vždy snadné...“

Nebo jak lapidárně říká průvodce hodnocením EK (Komise Evropských společenství, 1997): „Zlaté
pravidlo: neexistuje žádné zlaté pravidlo.“

Dále uvádíme stručný přehled možných postupů hodnotících studií a metod sběru údajů a analýzy. Na
toto téma existuje nepřeberné množství literatury, ve které lze nalézt přehledy hodnocení, které jsou tech-
ničtější a podrobnější.

b) Experimentální nebo kvaziexperimentální postup hodnocení8

Hodnotit program vyžaduje porozumět tomu, co program přináší. Z tohoto hlediska je běžným postu-
pem posuzovat přínosy programu v porovnání s tím, co by bylo, kdyby se program neuskutečnil, tj. zjiš-
ťovat hypotetické skutečnosti „co by bylo, kdyby bylo“. Protože tento hypotetický výsledek nemůžeme
zkoumat přímo, musí hodnotitel aplikovat postupy pro identifikaci hypotetických dopadů a porovnat je
s dopady programu, které měříme.
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Experimentálně pojatá hodnotící studie má výhodu v tom, že umožňuje získat výsledky s vysokou
mírou spolehlivosti. Používá postupy a techniky, které známe z přírodních věd, ke zkoumání veřejných
programů. Experimentální postup spočívá např. v tom, že vybereme náhodně dvě skupiny těch lidí, na kte-
ré je program cílen; obě skupiny by měly ve všech ohledech vykazovat shodné charakteristiky. Jedna sku-
pina je tzv. experimentální či „ošetřená programem“ a druhá, tzv. kontrolní, stojí mimo program. V řád-
ně vedeném experimentu lze rozdíly ve výsledcích získaných od těchto dvou skupin připsat důsledkům
programu nebo politiky.

Výsledky získané pomocí studií postavených na náhodném výběru mají tu přednost, že vykazují vyso-
kou míru spolehlivosti. Získat je však je často bohužel velmi obtížné. Dosáhnout plné srovnatelnosti expe-
rimentální a kontrolní skupiny je téměř nemožné. Experimentální postup je nutné použít již od samého
počátku sledovaného programu tak, abychom identifikovali rozdíly mezi těmi, kteří mají z programu uži-
tek, a těmi, kteří ho nemají. U konceptu kontrolní skupiny mohou vzniknout etické problémy. Poskytnout
např. sociální výhody jedné skupině a druhé nikoli může být nelegální nebo neetické.

Tyto obtíže vedly k využívání několika skupin kvaziexperimentálních postupů. „Robustnější“ kvazi-
experimentální postup je založen na srovnání stavu před uskutečněním programu a po jeho realizaci s nee-
kvivalentní (nenáhodnou) kontrolní skupinou. Tento přístup se vzdáleně podobá metodě experimentální-
ho pojetí, kterou jsme popsali výše. Metoda výběru kontrolní skupiny však může být méně precizní a pro
vyrovnání počátečních rozdílů mezi oběma skupinami lze využít statistické postupy. K dalším použitel-
ným postupům patří analýza časových řad a porovnání ex post mezi několika skupinami. První z těchto
postupů zahrnuje sběr informací a analýzu časových řad, což slouží k tomu, abychom mohli identifiko-
vat změny nebo trendy v chování, které jsou bezprostředním důsledkem zkoumané politiky nebo progra-
mu.

c) Kauzální modely

Alternativou k experimentálním modelům popsaným výše jsou kauzální modely. Tyto modely se
pokoušejí měřit dopad řady faktorů (nezávisle proměnných) na výsledky určité vládní politiky nebo pro-
gramu (závisle proměnných). Program sám o sobě je jen jedním z faktorů, které určují výsledek. Podle
vhodnosti lze použít některý z řady různých modelů, např. simulační modely, modely input-output, mik-
roekonomické modely a statistické modely. Řady modelů se např. používá nebo používalo k hodnocení
dopadů politik strukturálních fondů EU. Jde např. o počítačové modely všeobecné rovnováhy (CGE –
Computable General Equilibrium), které se v některých případech používají ke stanovení dopadů daňo-
vé politiky nebo programů ovlivňujících redistribuci důchodů. Kauzální modely se obvykle využívají v situ-
acích, kdy již lze doložit vztah mezi závisle a nezávisle proměnnými. Používání těchto modelů je však
spojeno s rizikem, a proto je na místě obezřetnost. Není-li model dobře specifikován a promyšlen a nevy-
chází-li z řádné analýzy vztahů mezi proměnnými a parametry, mohou být jeho výsledky zavádějící. Kau-
zální modely by se měly obecně používat jako doplněk k dalším metodám hodnocení.

d) Ekonomické metody hodnocení

Ekonomické hodnocení přináší do metodologie hodnocení informace o nákladech a přínosech. Pro-
vádí se buď odděleně, nebo jako doplněk ostatních metod hodnocení. Metody analýzy nákladů a přínosů
a nákladové efektivnosti lze tudíž použít ex post, a to k určení toho, zda skutečné přínosy programu oprav-
ňují vynaložené náklady.
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e) Nekauzální přístupy

V některých případech vzniká problém „zacyklování“, což ztěžuje nalezení přímého vztahu mezi pro-
gramem a jeho důsledky. Zjištěné výsledky mohou být zčásti důsledkem programu, ale program mohou
také ovlivnit externí faktory, které mají na těchto výsledcích určitý podíl. Často např. zjišťujeme, že měs-
ta, okolo nichž vede dálnice, vykazují rychlejší ekonomický rozvoj než města ostatní. To však může být
i důsledkem toho, že trasa dálnice byla navržena tak, aby byla v blízkosti měst, která mají značný poten-
ciál pro ekonomický růst. S problémem pohybu v kruhu se nedokáže vypořádat ani experimentální poje-
tí, ani kauzální modely.

V takových případech se často uplatní pragmatický přístup. Hodnocení neusiluje o nalezení imagi-
nárních dopadů, ale poskytuje důkladný popis programu a široce využívá pohovorů se všemi zúčastněný-
mi, případové studie, analýzy dokumentů, stanoviska expertů atd. Identifikace chování různých skupin
zúčastněných subjektů a vysvětlení toho, jak ovlivnilo procesy programu a výsledky, mohou osvětlit skry-
té kauzální vztahy a jsou důležité pro úspěšné dosažení cílů politik.

Při hodnocení programů výzkumu a vývoje (R&D) by mělo být zřejmé, že výsledky těchto programů
jsou z podstaty věci nejisté – kdyby totiž výsledky byly předem jisté, nepotřebovali bychom výzkum.
V této oblasti se často používá nezávislé expertní hodnocení, které může přispět k ex post posouzení toho,
zda ocenění rizika ve srovnání s možnými přínosy bylo přiměřené.

Kvalitativní (neboli naturalistické) metody hodnocení vycházejí z principu, že svět je podmíněn soci-
álně a neustále se mění vzájemným působením jednotlivců. Tento přístup může být vhodný tam, kde hod-
notitel není předem vázán k určité sadě hodnot nebo výsledků a je připraven pracovat se všemi zúčastně-
nými na identifikaci těchto hodnot a relevantních „skutečností“, které nejsou objektivní nebo příčinně
předurčené. V tomto přístupu nemůže poskytnout objektivně „správné“ odpovědi, ale může místo toho
působit jako zprostředkující mechanizmus k dosažení konsenzu se zúčastněnými subjekty. Ke kvalitativ-
ním metodám hodnocení patří pozorování účastníků, etnografické metody, neformální pohovory, přípa-
dové studie a další. Při aplikacích ve veřejném sektoru však otázku identifikace role různých zájmových
skupin účastníků komplikuje význam politické dimenze rozhodování, takže využívání prvků kvalitativní-
ho přístupu spolu s dalšími metodami může být přínosnější než studie čistě kvalitativní.9

Hodnotící studie v rostoucí míře využívají zjišťování názorů těch, kdo mají z programu prospěch. Pat-
ří sem pozorování účastníků, pohovory zaměřené na hodnocení kvalitativních aspektů a s nimi souvisejí-
cí postupy k odhadování hodnot a preferencí těch, kteří mají z programu prospěch. Těmito postupy může-
me získat informace o mnoha faktorech projevujících se na úrovni domácností a místních společenství,
které by nebyly kvantitativními postupy postiženy.10

5. Sběr údajů a analýza11

Po dosažení souhlasu s obecným přístupem a projektem hodnocení je dalším krokem určení údajů,
které potřebujeme k získání nezbytných informací. Údaje jsou skutečnosti a statistická data, které lze pozo-
rovat a zaznamenávat. Rozhodnutí o tom, které údaje jsou nejvýznamnější, nastoluje otázky měření a zjiš-
ťování bezprostředních důsledků; to jsme probrali dříve v oddílu A o měření výkonu.

Nemůžeme-li získat relevantní údaje ze sekundárních zdrojů, je nutné shromažďovat údaje primární.
Získávání primárních údajů však bude obecně dražší než spoléhání se na data ze sekundárních zdrojů;
pokud je to možné, měli bychom se získávání primárních dat vyhnout. Plán na získání primárních údajů
obvykle obsahuje výběr způsobu získávání údajů (přirozená pozorování a průzkumy), přípravu nástrojů
měření (dotazníky, návod pro pohovory a formuláře pro zápis pozorování) a přípravu plánu výběru vzor-
ků.
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Pokud nemůžeme z rozpočtových nebo praktických důvodů použít dostatečně velký vzorek nebo pokud
potřebujeme hloubkové údaje, můžeme využít případové studie. Tyto studie umožňují hodnotiteli, aby
provedl podrobnou analýzu a získal tak cenné informace a vysvětlující hypotézy pro další analytické prá-
ce. Případové studie lze také využít ke zkoumání řady specifických činností nebo projektů, a to tehdy,
pokud hodnotitel věří, že takto získá celkové informace o programu. Alternativně se lze k případovým stu-
diím přiklonit také tehdy, když si myslíme, že zahrnují významný vzorek, když porovnáváme fungování
nějaké organizace nebo když implementujeme program podle „nejlepší současné praxe“.

Musíme stanovit specifické metody analýzy údajů (např. analýzu nákladů a přínosů, vícenásobnou
regresi nebo analýzu odchylek), a to v závislosti na druhu požadované analýzy a na dostupnosti údajů.
Statistická analýza obsahuje zpracování kvantitativních i kvalitativních údajů k popisu jevů a k vyvození
závěrů ze vztahu mezi proměnnými. Nestatistická analýza se většinou provádí pro kvalitativní údaje –
např. pro podrobný popis činností nebo procesů nebo pro záznam skupinových diskuzí. Existuje několik
druhů nestatistické analýzy (analýza spotřebitelské spokojenosti, induktivní analýza apod.). Nestatistická
analýza údajů závisí na profesním úsudku hodnotitele mnohem více než analýzy statistické.

Závěrečné zprávy sloužící k prezentaci výsledků hodnotících studií mají často formu předložení znač-
ného množství údajů ve stručné formě. K osvětlení klíčových charakteristik údajů lze použít statistické
tabulky, grafy a jednoduché statistické postupy, jako je průměr nebo odchylka.

6. Zprávy o výsledcích hodnocení

Příklady informací, které by měly být součástí zprávy o výsledcích hodnocení, jsou uvedeny v boxu
15.3. Struktura těchto zpráv by však měla odpovídat určitým cílům hodnotící studie a potřebám těch, kte-
rým je zpráva určena: neexistuje jediný univerzálně použitelný model.

7. Metodologické problémy a provádění hodnocení

Metodologické problémy jsou vlastní všem přístupům k hodnocení, jsou však řešitelné, pokud bude-
me respektovat omezení těchto přístupů a pokud témata správně pojmeme. K tomu potřebujeme specific-
ké znalosti a dovednosti získané buď školením pracovníků, nebo tím, že pro vedení procesu hodnocení
smluvně zajistíme experty externí. Tyto problémy však neznamenají, že provádění hodnotících studií nesto-
jí za to. I když hodnocení neposkytne definitivní odpovědi, může do diskuze o navrhování a realizaci vlád-
ních politik a programů vnést užitečné informace.

a) Obtíže a nebezpečí

Pro společenské vědy jsou problémy spojené s kauzalitou běžné. Jen málokdy lze získat přesvědčivé
důkazy o vztazích mezi příčinou a následkem, protože mít pod kontrolou všechny relevantní proměnné je
možné jen zřídkakdy. Experimentální přístup k hodnocení je často obtížný, drahý, trvá dlouho a otázkou
je, zda ho lze v praxi vůbec aplikovat. I když experimentální pojetí použijeme, zevšeobecnění výsledků
nad rámec podmínek experimentu je často nejisté. Kauzální vztahy mezi programem a pozorovaným
výsledkem nelze často – hlavně v důsledku výše diskutovaných obtíží s měřením a stanovením jedno-
značných výsledků – nezvratitelně doložit.

Další nesnází je rozhodnutí, zda se zaměříme pouze na oficiálně uznané cíle programu (tj. na ty, kte-
ré jsou obsahem vládních politik), nebo zda vezmeme v úvahu širší hledisko a budeme se zabývat všemi
důsledky programu. Druhý přístup poskytuje souhrnnější obraz o výsledcích programu, je však mnohem
složitější a časově náročnější. Stanovení přiměřené doby, po kterou program hodnotíme, je sice obtížné,

369Měření výkonu a hodnocení



je ale zásadní; je totiž nutné vyčkat, než se relevantní výsledky plně projeví. Užitečnost informací se však
může snížit, změní-li se hodnocený program před dokončením hodnotící zprávy nebo před tím, než lze
výsledky hodnocení aplikovat.

Rozhodnutí, zda lze zjištění v rámci hodnocení zevšeobecnit, má význam zvláště tehdy, pokud oče-
káváme, že hodnocení přispěje k budoucím rozhodnutím o politikách. Podmínky, za nichž se program
uskutečnil, však nemusejí být nutně pro budoucnost reprezentativní.
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Box 15.3 PŘÍKLAD STRUKTURY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY

Stručné shrnutí

• Přehled a shrnutí celé zprávy

• Diskuze k silným a slabým místům zvolených hodnotících metod

Úvod

• Popis programu ve smyslu potřeb, cílů, systému dodání atd.

• Souvislosti, ve kterých program působí

• Proč se hodnocení provádí a jeho hlavní otázky

• Popis dalších studií, které byly provedeny

Metodika výzkumu

• Projekt a implementace výzkumu a sběr údajů

• Analýza údajů

Výsledky hodnocení

• Zjištění

• Závěry

• Doporučení

Přílohy

• Kritéria hodnocení

• Doplňující tabulky

• Odkazy a zdroje

• Poznámky k použitým termínům

Zdroj: Komise Evropských společenství (1997).



b) Kritéria úspěšnosti hodnocení

Závěry hodnotící studie by měly vycházet z dostatečně širokého rozsahu relevantních otázek. Ten, kdo
hodnotí, by měl usilovat o získání co nejpřesnějšího obrazu o daných problémech a měl by je zkoumat
tak dlouho, jak to omezené finanční a časové zdroje umožňují. Je však důležité zaměřit se na celou šíři
problému. Pokud se šíře hodnocení problému obětuje ve prospěch větší hloubky jeho analýzy, mohou být
závěry sice přesné, avšak nebudou pro budoucnost relevantní. 

Za předpokladu, že hodnocení má napomoci při rozhodování, musejí kritéria výběru vhodné metody
hodnocení zajistit, aby hodnocení poskytovalo užitečné informace. Znamená to porozumět prostředí,
v němž se rozhoduje a jemuž jsou závěry nebo výsledky procesu hodnocení určeny.

Při zvažování metody hodnocení je nutné zvážit takové aspekty, jako je užitečnost, finanční možnosti
a otázky etiky. Určitý přístup je uplatnitelný v rozsahu, ve kterém ho lze efektivně použít bez nepříznivých
důsledků a v rámci daného časového omezení. Naše možnosti jsou dány náklady na implementaci hodno-
tící studie. Použití metody, která je pro danou situaci nejvhodnější, může být nadměrně nákladné. Při hod-
nocení je navýsost důležitá objektivnost. Z předložených důkazů a použitých předpokladů by mělo být vždy
jasné, z čeho závěry vycházejí. Informace a údaje pro hodnocení by se měly shromažďovat, analyzovat
a předkládat tak, aby každý, kdo hodnocení provádí a kdo používá stejné předpoklady, dospěl k obdobným
výsledkům. Klient, který provedením hodnotící studie někoho pověří, od něj může požadovat radu nebo
doporučení. Za těchto podmínek je důležité udržet odstup mezi objektivními zjištěními studie a doporuče-
ními odvozenými z hodnocení samotného nebo od zdrojů informací, např. opatření politik. Jsou-li závěry
nejednoznačné, pak je zvlášť důležité, aby byly jasně stanoveny předpoklady.

Ne každý může mít zájem na plném využití hodnocení. Politici často nejsou ochotni připustit, aby se
hodnotily citlivé oblasti, diskutovala zjištění hodnotící studie nebo sami neformulují cíle politiky dost přes-
ně. Manažeři se mohou obávat kritiky své práce. V mnoha zemích je nutné získávat pro hodnocení pod-
poru a za hodnocení bojovat. Provedení hodnotících studií vyžaduje dialog mezi těmi, kteří rozhodují,
a účastníky programu. Účastníci programu jsou často těmi, kteří mají zájem na výsledku hodnocení; jsou
to např. ti, kteří realizují zkoumaný program. S nimi by mělo být konzultováno jak vymezení problémů,
kvůli kterým se program provádí, tak i plán hodnocení, protože jsou to obvykle právě oni, kdo hodnoti-
telům poskytují údaje, a často hrají důležitou úlohu i při interpretaci výsledků a při realizaci doporučení.
Realizátoři programu mají občas pocit, že jejich zájmy jsou hodnocením ohroženy. Pokud se stanou aktiv-
ními protivníky, mohou někdy i projekt hodnocení sabotovat.

8. Úloha hodnocení v tranzitivních zemích

Rozvinutí kultury hodnocení vyžaduje čas. Vývoj těchto prací v zemích OECD je nerovnoměrný a hod-
nocení se neprovádějí systematicky. Tranzitivním zemím se tudíž nedoporučuje, aby si jako bezprostřed-
ní cíl stanovily rozvoj uceleného systému hodnocení; tyto země mají jiné aktuální priority, jež souvisejí
s oblastmi, jako je vybudování efektivního systému vnější kontroly.

Reformní země obecně potřebují změnit strukturu výdajových programů; k dosažení této změny mohou
výrazně přispět informace získané analýzami a hodnotícími studie existujících výdajových programů.
V řadě zemí by tudíž mohla být žádoucí příprava hodnotících studií např. v oblasti sociální pomoci, zdra-
votní péče nebo vzdělání.

Institucionální uspořádání pro zpracování hodnotících studií se v jednotlivých zemích liší. Box 15.4 uka-
zuje některé příklady tohoto uspořádání v členských zemí EU. V reformních zemích je možné zřídit malý
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útvar na centrální úrovni, patrně v rámci ministerstva financí, který by zajišťoval expertizy a metodické vede-
ní pro ostatní ministerstva a pomáhal jim v přípravě hodnocení a při určení kritérií hodnocení pro tyto studie.
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Box 15.4 INSTITUCIÁLNÍ STRÁNKA HODNOCENÍ

Francie. Národní výbor hodnocení programů byl založen v roce 1999 a odpovídá za přípravu kaž-
doročního hodnocení programů na základě návrhů ministerstev a územní samosprávy. Hodnotící stu-
die financuje Národní fond hodnocení programů; studie jsou publikovány. Kromě činností, které koor-
dinuje Národní výbor, vypracovávají hodnotící studie také ministerstva a sektorové hodnotící komise.

Nizozemí. Rozpočtové odbory všech ministerstev odpovídají za koordinaci programu hodnotících
studií a zajišťují, aby byla k dispozici nezbytná pomoc, manuály a výzkumné expertizy. Navrhují hod-
notící programy pro jednotlivé projekty, podporují pravidelné hodnocení politik a monitorují kvalitu
zpracovávaných analýz a jejich aplikace. Jiné útvary ministerstev poskytují pomoc např. v otázkách
řízení lidských zdrojů a organizačního řízení, kontroly a legislativy. Nejvyšší kontrolní úřad zkoumá
kvalitu metodiky hodnocení, organizaci a řízení hodnotících studií a vydává o nich zprávy.

Velká Británie. Organizační uspořádání procesu hodnocení je diverzifikované a má „polycentric-
ký“ charakter. Hodnotící studie zpracovává Nejvyšší kontrolní úřad, auditorská komise, ministerstvo
financí, další ministerstva, agentury a často i územní samosprávy. Neexistuje zde jedna organizace,
která by byla odpovědná za koordinaci této práce, i když ministerstvo financí publikuje dokumenty,
které slouží jako vodítka. V některých oblastech je hodnocení na velmi dobré úrovni a zjištění z hod-
notících studií se používají při stanovení (a úpravě) priorit politik a při řízení rozpočtu.

Zdroje:
Francie: Conseil Scientifique de l’évaluation (1998).
Nizozemí: OECD (1999).
Velká Británie: Joint seminar of the Tavistock Institute and the Conseil Scientifique de l’évalutation, Paříž,
leden 1998.
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A. KLÍČOVÉ POJMY

1. Účetnictví

Systémy efektivního účetnictví a výkaznictví jsou zásadní pro řízení rozpočtu, pro prosazení odpo-
vědnosti i pro rozhodování o politikách.

Použitá účetní báze vymezuje účetní principy určující, kdy se operace stanou součástí finančních výka-
zů. Existuje celé spektrum základů účetnictví, od účetnictví postaveného na pokladním principu, resp. na
peněžních tocích, až po účetnictví postavené plně na akruálním principu. Mezi těmito dvěmi krajními
polohami existuje řada variant modifikovaného pokladního nebo modifikovaného akruálního účetnictví.

Pokladní účetnictví uznává výdaje ve fázi platby a zaměřuje se na peněžní toky a zůstatky na účtech.
Systémy takto vedeného účetnictví se obvykle doplňují závazkovým účetnictvím a dluhovým účetnictvím
na akruálním základě, a tak vyhovují základním potřebám kontroly shody s právním pořádkem a makro-
ekonomické stabilizaci. Běžná modifikace pokladního základu účetnictví spočívá v existenci dodatkové-
ho období (např. 30 nebo 60 dnů po uzavření fiskálního roku).

Plně akruální účetnictví se podobá systémům účetnictví pro komerční podniky a uvádí všechna pasi-
va a aktiva. Náklady na aktiva se považují za vynaložené, když se toto aktivum použije k produkci něja-
ké služby. Toto účetnictví tudíž počítá s odpisy a ztrátami.

Metody akruálního účetnictví jsou nutné k určení plných nákladů výdajového programu, které zahr-
nují požadované a vynaložené náklady na zboží a služby v daném období a využití zásob a aktiv (tj. odpi-
sy). Stanovení úplných nákladů je žádoucí pro agentury, které provádějí komerční (nebo kvazikomerční)
aktivity a financují část svých celkových nákladů uživatelskými poplatky.

Stanovení úplných nákladů programu vyžaduje započítání režijních nákladů; ty mohou být společné
několika programům. V rámci celého veřejného sektoru se však o to pokouší pouze několik zemí.

V praxi existuje mnoho modifikovaných verzí akruálního účetnictví. To je důsledkem toho, že kromě
dalších obtíží jsou požadavky na zavedení plně akruálního účetnictví těžko splnitelné. Některé země pro-
to přijaly akruální základ účetnictví pro závazky, avšak hmotná aktiva, která budou zajišťovat služby
v budoucnu, se „odepisují“ ihned, jakmile se pořídí. Tuto modifikaci akruálního základu účetnictví nemů-
žeme použít pro stanovení úplných nákladů programů, ale její implementace je jednodušší než v případě
účetnictví plně akruálního. Ve srovnání s pokladním principem účetnictví má výhodu v tom, že zachycu-
je splatné úhrady v čase, kdy vznikne povinnost úhrady, a nikoli v čase, kdy jsou zaplaceny, a – obecně-
ji řečeno – vytvářejí rámec pro stanovení závazků. Tento přístup splňuje základní požadavky na účetnic-
tví a výkaznictví ve veřejném sektoru v souladu s mezinárodními standardy.
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Uznávané národohospodářské účetní standardy (SNA93 a ESA95) vycházejí z plně akruálního zákla-
du a členské země EU připravují své národní účty v souladu s ESA95. Pro přípravu finančních zpráv
v členských státech EU však v současné době plně akruální účetnictví systematicky využíváno není. V pra-
xi vlády přizpůsobují účetní systémy vládního sektoru svým potřebám a zájmům a můžeme u nich nalézt
řadu účetních metodik a systémů.

Bez ohledu na metodické východisko by účetní systém měl mít následující rysy:

• mít odpovídající postupy účetnictví, systematicky vykazovat operace, mít odpovídající zabezpečení
a provádět systematicky porovnávání s bankovními výkazy,

• účetně vykazovat všechny výdajové a příjmové operace podle stejné metodiky, vykazovat zejména
výdaje fondů a samostatných organizací a výdaje financované ze zahraniční pomoci (včetně z roz-
počtu EU),

• mít běžný soubor klasifikací pro výdaje, a to podle funkčního i ekonomického členění,

• mít jasné a dobře podložené postupy účtování,

• pravidelně zpracovávat výkazy a zprávy,

• mít systém pro sledování použití schválených rozpočtových výdajů („rozpočtové účetnictví“), a to
v každé fázi výdajového cyklu (závazku, ověření, platby),

• mít jasné postupy a plně zveřejňovat operace uváděné „pod čarou“ nebo uváděné prostřednictvím
závazkových účtů.

Účtová osnova představuje klasifikaci operací a dalších případů (aktiva, pasiva, výdaje, příjmy, odpi-
sy, ztráty apod.) podle jejich ekonomické, právní a účetní podstaty. Vymezuje organizaci knih, se který-
mi pracují účetní. Vytvoření celistvé účtové osnovy je nutné z hlediska konsolidace údajů z různých agen-
tur.

Nezbytností je řádný systém pro sledování plnění schválených výdajových ukazatelů rozpočtu (roz-
počtové účetnictví nebo účetnictví rozpočtových výdajů). Je nutný k vykazování operací ve všech fázích
výdajového cyklu. Zahrnuje sledování pohybů mezi rozpočtovými účty: zejména mezi zdrojovými účty
(např. účet schválených rozpočtových výdajů/závazných ukazatelů rozpočtu a jejich dalšího rozpisu), účty
závazků, účty výdajů ve fázi ověření a platebními účty. Všechny operace je nutné rozdělit do jednotlivých
kategorií podle systému rozpočtové klasifikace, a to v každé fázi výdajového cyklu. Výdaje je nutné za-
účtovat co nejdříve poté, co je ověřeno dodání. Přinejmenším to platí pro víceleté smlouvy a pro rozsa-
hem významné smlouvy. Ve finančních výkazech a zprávách by se měly závazky odlišovat od výdajů.
Navíc by se měly monitorovat všechny objednávky bez ohledu na to, zda byly naplněny, či nikoliv.

Je žádoucí registrace a zveřejnění informací o všech závazcích, podmíněných závazcích a finančních
aktivech. Z tohoto důvodu:

• by dluhové účetnictví mělo být na akruálním základě v souladu s GAAP;

• je nutné sledovat nedoplatky (v zemích, které nemají vhodný účetní systém, to vyžaduje vytvořit
pomocné evidence k monitorování těchto nedoplatků; tento postup je však nutné považovat za pře-
chodný do doby zavedení systému, který bude evidovat výdaje ve fázi ověření);

376 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



• registrovat a zveřejňovat kromě dluhu a nedoplatků i další závazky (např. dlouhodobé penzijní závaz-
ky);

• by se měly zveřejňovat podmíněné závazky a oceňovat fiskální rizika;

• je nutné registrovat finanční aktiva (např. výpůjčky).

Měla by se vytvořit evidence aktiv a pravidelně by měla být aktualizována, a to bez ohledu na základ
účetních výkazů.

2. Systémy výkazů a zpráv

Systém zpracování a předkládání výkazů a zpráv je nutné připravit tak, aby vyhovoval potřebám růz-
ných uživatelů (veřejnosti, parlamentu, nejvyšší kontrolní instituci, manažerům rozpočtu, těm, kteří roz-
hodují, apod.). K minimálním požadavkům na zprávy patří následující:

• zpracovávat zprávy a výkazy o plnění rozpočtu, které ukazují všechny pohyby schválených výdajo-
vých ukazatelů rozpočtu a jejich jednotlivé položky (rozpis rozpočtu, dodatečně předložené poža-
davky, transfery atd.). Tyto zprávy by se měly publikovat jednou za měsíc;

• zprávy a výkazy předkládané parlamentu, zejména závěrečný účet rozpočtu, je nutné předložit nej-
vyšší kontrolní instituci;

• finanční zprávy by měly přinejmenším obsahovat konsolidované účty vládního sektoru, výkaz o nedo-
platcích a zprávu o dluhu a podmíněných závazcích, výpůjčky a víceleté závazky;

• zpracovávat zprávy o výsledcích rozpočtových politik, včetně zpráv ministerstev a agentur o jejich
finančním hospodaření a zvláštní zprávy o investičních výdajích.

3. Systémy finančního řízení

Systémy informací pro řízení představují klíčový prvek kontroly řízení a pomáhají ministerstvům
a agenturám efektivně a účelně řídit programy a postupovat v souladu s právním pořádkem. Programy
musejí být účelné a nákladově efektivní.

Jádro systému představují postupy účetnictví a výkaznictví, které zavádějí do systému hlavní kni-
hu, v níž jsou evidovány všechny vstupy a výstupy prostředků. V rámci integrovaného přístupu bývá
ústřední účetní systém podporován ostatními informačními systémy tím, že používají stejné datové stan-
dardy.

4. Vnější kontrola

Vnější kontrola je pro finanční řízení vládního sektoru zásadní a měla by se týkat všech finančních
operací, které vládní organizace realizují s veřejnými prostředky, bez ohledu na to, zda tyto prostředky
jsou, či nejsou zahrnuty v rozpočtu. Zaměřuje se na (1) určení právní oprávněnosti operací a vymezení
nesprávných postupů včetně zneužití veřejných prostředků, (2) stanovení spolehlivosti zpráv o realizaci
rozpočtu a o ostatních finančních údajích a používaných kontrolních mechanizmech, (3) identifikaci pří-
padů a charakteru neefektivnosti, (4) poskytnutí spolehlivých údajů o operacích a finančním hospodaře-
ní organizací veřejného sektoru, o jejich činnostech a programech a (5) široce vzato na posouzení toho,
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zda veřejné výdaje poskytují „protihodnotu za peníze“. Kontrolor může podat doporučení pro posílení
operací a systémů v těchto oblastech.

Účinná kontrola vyžaduje: (1) nezávislost kontrolora, která by měla zajistit, že jeho práce nebude
ovlivněna nějakým vztahem ke kontrolované organizaci, (2) odbornou zdatnost v různých oblastech, kte-
rých se kontrola týká a (3) standardy kontroly, které vyhovují mezinárodním normám. Nezávislost nej-
vyšší kontrolní instituce bývá obvykle doplněna tím, že tato instituce je přímo odpovědná za svou práci
parlamentu. Kromě toho se nezávislost odráží v mandátu nejvyšší kontrolní instituce, v přidělených kom-
petencích a v rozsahu práce, jak je daná ústavou a dalšími zákony.

Existují různé typy kontrol:

• kontrola shody s právním pořádkem, která zahrnuje kontrolu jednotlivých operací po jejich usku-
tečnění a slouží ke stanovení toho, zda se postupovalo v souladu s patřičným oprávněním a doku-
mentací. Tento druh kontrol by měly vykonávat vnitřní kontrolní útvary, vláda by však měla vyzvat
nejvyšší kontrolní instituci k tomu, aby pro tuto oblast připravila standardy, a nejvyšší kontrolní insti-
tuce by měla ověřit účinnost kontrolních postupů;

• kontrola oprávněnosti: sem patří atestační a finanční kontroly a audit vnitřního řízení a vnitřní audit.
Tyto druhy kontrol se týkají přezkoumání účtů rozpočtových přídělů a dalších finančních výkazů na
konci roku nebo slouží k získání názoru na přesnost finančních zpráv vládního sektoru;

• kontrola výkonnosti, která se zaměřuje na celou organizaci, činnost nebo program a navrhuje způ-
soby, jak zlepšit hospodárnost, efektivnost a účelnost těchto operací.

5. Monitorování a hodnocení výkonu

Zásadním smyslem toho, proč se měření výkonu a hodnocení programů provádí, je snaha o zlepšení
řízení programů, zvýšení odpovědnosti a zlepšení rozhodovaní zajištěním zpětné vazby mezi dosahova-
nými výsledky a přípravou programů.

Měření výkonu se v zásadě zaměřuje na stanovení efektivnosti a účelnosti programů nebo činností.
Efektivnost (nákladová) je vztahem mezi statky a službami získanými na základě určitého programu nebo
činnosti (výstupy) a zdroji použitými k jejich produkci (vstupy); často se měří jednotkovými náklady
výstupu. Účelnost je rozsah, ve kterém změny, k nimž došlo v důsledku programu (výsledky), splnily oče-
kávaný záměr. Součástí reforem mnoha zemí OECD je rozvoj kultury zajišťování veřejných statků orien-
tované na spotřebitele, resp. klienta; řada z nich již vyvinula praktické ukazatele pro měření kvality slu-
žeb.

Měření výkonu můžeme využít k řadě účelů, např. k plynulému zlepšování řízení, k dohledu nad imple-
mentací programů a k posílení vnitřní a vnější zodpovědnosti. Poskytuje hodnotnou zpětnou vazbu pro
rozhodovací procesy, nelze jej však přímo využít pro rozhodování o alokaci zdrojů.

Výkon se měří prostřednictvím směsice ukazatelů vstupů, výstupů, výsledků a procesů. (Proces je
způsob, kterým se vstupy přeměňují ve výstupy.) Výběr ukazatelů výkonu závisí na specifických cílech
měření výkonu. Tyto ukazatele by se měly porovnávat s jejich určitými referenčními hodnotami (např.
s plánovanými cíli nebo s ukazateli obdobných programů či organizací).

Pokud použijeme měření výkonu v systému řízení orientovaném na výsledky (např. pro přípravu smluv
nebo pro mzdový systém svázaný s výkonem) nebo pro účely hodnocení odpovědnosti, je na místě urči-
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tá obezřetnost. Při využívání jakéhokoli specifického ukazatele výkonu je důležité, abychom si důkladně
promysleli jeho dopady na skutečné chování. Zkušenosti centrálně plánovaných ekonomik s normami a trž-
ních ekonomik s měřením výkonu ukazují, že špatně zvolené ukazatele vytvářejí tendenci k uvažování
„v krátkém období“ a k „tunelovému“ vidění, což místo podpory dosahování dobrého výkonu toto smě-
řování ztěžuje.

Měření výkonu může naznačovat, že program má určitá slabá místa, nemusí však nezbytně poskyto-
vat informace o příčinách tohoto problému nebo o tom, jaké změny v činnostech nebo v cílech programu
jsou nutné. Vzhledem k posledně jmenovanému problému je nutné provést hloubkovou analýzu progra-
mu. Hodnocení programu směřuje ke stanovení efektivnosti a účelnosti programu, jeho dlouhodobého
významu, užitečnosti a udržitelnosti. Hodnocení programu se týká také nežádoucích důsledků programu
(např. může-li určitá skupina mít prospěch z programu pouze na úkor jiných jednotlivců, skupin nebo
oblastí).

Hodnocení programu by mělo mít formální strukturu a sledovat logiku programu; mělo by zahrnout
následující prvky: (1) popis programu, (2) objasnění jeho cílů a potřeb, pro jejichž naplnění je určen, 
(3) identifikaci možných kauzálních vztahů mezi činnostmi programu a jeho důsledky, (4) identifikaci
možné úrovně výsledků, které lze hodnotit, (5) identifikaci indikátorů výsledků a kritérií pro stanovení
efektivnosti a (6) identifikaci faktorů, které mohou výsledky ovlivnit.

Existuje řada metod hodnocení, pro volbu konkrétní metody však neexistuje zlaté pravidlo. Volba by
měla vycházet z účelu hodnotící studie.

B. SMĚRY REFOREM

1. Systém účetnictví a vykazování

Reformní potřeby v oblasti účetních systémů se v jednotlivých zemích liší; v mnoha tranzitivních
zemích k prioritním oblastem reformy patří následující:

• konsolidace operací fondů (pokud existují) a zajištění toho, aby všechny jednotky vládního sektoru
předkládaly výkazy sestavované na základě stejné rozpočtové klasifikace,

• zavedení uceleného systému pro sledování schválených výdajových položek rozpočtu a jejich pohy-
bů v každém stadiu výdajového cyklu a systému pro sledování víceletých závazků,

• příprava systému sledování a vykazování závazků, podmíněných závazků a finančních aktiv.

Souběžně s tím by tyto země měly zavést evidenci majetku a aktualizovat ji, přičemž by měly začít
u agentur, kde je to nejvíce naléhavé.

Je nutné zavést ucelenou účtovou osnovu.

Pozornost je také třeba věnovat zlepšení nebo urychlenému zavedení metod pro ocenění hmotných
aktiv; začít bychom měli u agentur, kde to přinese nejvíce užitku (u těch, které financují náklady uživa-
telskými poplatky nebo jejichž činnosti jsou kapitálově náročné, např. uskutečňují programy údržby sil-
nic).
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2. Vnější kontrola

K prioritním oblastem vnější kontroly patří následující:

• ustavení nejvyšší kontrolní instituce nezávislé na exekutivě a zajištění dostatečných finančních pro-
středků a vybavení a proškolení pracovníků v moderních kontrolních postupech,

• systematická kontrola účtů na konci roku a zpracování kontrolních zpráv pro parlament,

• zavedení kontrol výkonnosti.

3. Monitorování výkonu a hodnocení programů

Prvním základním krokem ke zlepšení účelnosti a provozní efektivnosti je implementace zdravého
rozpočtového procesu tak, jak jsme to probírali v části II této knihy, a efektivních systémů kontroly říze-
ní z části III. Za předpokladu, že jsou tyto základní předpoklady splněny, může monitorování výkonu při-
spět k lepšímu řízení rozpočtového procesu. Pro účely monitorování by se měly:

• pro jednotlivé programy stanovovat indikátory výkonu tak, aby zajišťovaly zpětnou informační vaz-
bu o realizaci programu pro ty, kteří se podílejí na přípravě rozpočtu na úrovni ministerstev a agen-
tur, a také – i když v menší míře – na úrovni centra;

• v rámci vybraných sektorů nebo programů zavést pro specifické činnosti vhodné indikátory výko-
nu. V první fázi by se tato práce měla zaměřit na kvalitu poskytování veřejných služeb.

Rozvinout kulturu hodnocení vyžaduje čas, zavádění vyhodnocování programů se však může urych-
lit tím, že začneme s jejich omezeným počtem zaměřeným na oblasti klíčové (např. sociální podpora, zdra-
votní péče, vzdělávání a speciální investiční programy). Je možné ustavit malý útvar na centrální úrovni,
který by zajišťoval expertizy a manuály pro ministerstva, pomáhal jim v přípravě hodnocení programů
a navrhoval záměry hodnotících studií.
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A. Úvod

Následující dotazník by měl tranzitivním zemím napomoci při hodnocení účinnosti rozpočtového systé-
mu. Některé z otázek se dotýkají i členství v Evropské unii. Dotazník by měl sloužit především pracov-
níkům ministerstev financí, kteří se věnují reformám systémů veřejných rozpočtů a potřebují analyzovat
současné postupy a navrhnout jejich zlepšení. Může také přinést nový pohled na danou problematiku: lze
ho použít jako základ pro revizi rozpočtového systému, případně ho v některé části využít pro hodnoce-
ní konkrétní oblasti rozpočtového systému. (Přesahující nebo duplicitní otázky v různých částech dotaz-
níku sledují právě tento cíl. Otázky označené hvězdičkou jsou vhodné pro země s „vyspělejším“ rozpoč-
tovým systémem).

Dotazník je navržen tak, aby podnítil další analytickou činnost. To znamená, že otázky většinou vyža-
dují odpověď „ano“ nebo „ne“. Otázka, na níž respondent odpoví záporně, zároveň obsahuje návod, jak
by se měla určitá praxe změnit tak, aby bylo možné odpovědět kladně. Takto by vypadalo jednostupňové
hodnocení. Lze však uplatnit také dvoustupňové hodnocení: v první fázi se za pomoci nadpisů a tematic-
kého označení jednotlivých sekcí dotazníku popíše relativně podrobně současný systém, v druhé fázi se
každý prvek systému vyhodnotí – s využitím této publikace či dalších materiálů – a navrhne se jeho mož-
né zlepšení, které zároveň zohledňuje národní priority.

Ve snaze o úplné pokrytí problematiky zvolili autoři postup, který se může v některých případech zdát
jako příliš šablonovitý. Čtenáři i respondenti by proto měli vzít v úvahu, že do navrhovaného konceptu
musejí vložit vlastní politické priority, brát v úvahu technické možnosti a dostupné zdroje. Některé z otá-
zek se zabývají zcela specifickými záležitostmi a není nutné, aby je uplatnila každá vláda. Jiné, označe-
né jako „pro vyspělejší“,2 jsou určeny pro země, které již přijaly základní prvky obsažené v konceptu. Jen
odborníci v dané zemi mohou posoudit, zda navrhovaná změna odpovídá konkrétním potřebám, a even-
tuálně určit její vhodné načasování. Mohou k tomu využít mezinárodních zkušeností získaných studi-
em této knihy.

Ačkoliv se dotazník snaží skloubit velmi odlišné národní systémy, zůstává věrný hlavním principům
vládního rozpočtování. Jak zmínil profesor Schick (1999), „základní principy jsou zpracovávány a zdo-
konalovány každým rokem, ale jejich podstata se nemění. Zahrnují úplnost (rozpočet by měl pokrývat
veškeré příjmy a výdaje), přesnost a věcnou správnost (rozpočet má obsahovat skutečné operace a toky
probíhající v daném období), roční periodicitu (rozpočet musí odpovídat přesně stanovenému časovému
období, obvykle rozpočtovému roku), použití veřejných prostředků v souladu se zákony (veřejné pro-
středky mohou být vydávány pouze na základě podmínek stanovených v zákoně) a transparentnost (vlá-
da musí pravidelně informovat o očekávaných a uskutečněných výdajích).

Vláda, která reformuje systém veřejných financí na základě studia dotazníku, by měla mít k dispozi-
ci všechny technické nástroje potřebné ke zlepšení a posílení disciplíny ve finančním řízení. Na druhé stra-
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ně však samy technické prostředky skutečná zlepšení nezaručují: dalším klíčovým předpokladem úspě-
chu jsou vyškolení a vysoce motivovaní pracovníci a především politická vůle a silný vedoucí tým s jas-
nou reformní vizí.

B. Dotazník

Otázky jsou rozděleny do těchto oddílů:

a) Rozpočtová legislativa

b) Vztahy mezi zákonodárnou a výkonnou mocí

c) Rozsah rozpočtu

d) Měření a sledování vládního deficitu a vládního dluhu

e) Střednědobý fiskální a rozpočtový rámec

f) Rozpočtový proces

g) Příprava a řízení investičních programů

h) Plnění rozpočtu a jeho sledování

i) Účetnictví a předkládání výkazů a zpráv

j) Veřejné zakázky

k) Vnitřní kontrola a vnitřní audit

l) Požadavky Evropské unie na finanční kontrolu

m) Vnější audit

n) Organizace a možnosti provádění reforem

a) Rozpočtová legislativa

Právní rámec rozpočtování zahrnuje ústavu, zákon o rozpočtových pravidlech a v mnoha zemích dal-
ší zákony, které se týkají například funkcí státní pokladny, řízení dluhu, územních rozpočtů a vnějšího
auditu. Zatímco hlavní principy by vždy měly být zakotveny v zákonech, velká část konkrétních ustano-
vení bývá obsažena v podzákonných normách, případně upravena vnitřními předpisy či daná zvyklostmi
země. Pro úsporu času se dotazník zabývá všemi těmito postupy současně. Je na čtenáři, aby určil, zda se
určité otázky vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech, jiným zákonným normám, vyhláškám, či pod-
zákonným opatřením.

1. Obsahují ústava a zákony jasnou a úplnou definici veřejných prostředků a

• určují, že všechny veřejné prostředky musejí být používány v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech?
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• omezují zřizování mimorozpočtových fondů pouze na mimořádné případy za předpokladu zvlášt-
ního zákonného zmocnění?

• stanovují, že vládní účty, definované níže pod položkou h), na nichž se povinně shromažďují veš-
keré prostředky vlády, provádějí platby v souladu s výdaji schválenými parlamentem?

2. Zavádějí ústava a zákony vztah mezi parlamentem a vládou tak, jak je popsán pod položkou b)?

3. Zavádějí ústava a zákony do vztahů mezi vládními úrovněmi následující fiskální prvky?

• základní principy dohledu, odpovědnost za zasahování do vnitřních záležitostí a za audit, dohody
o sdílení příjmů, pokud existují

• oprávnění nižších úrovní vlády půjčovat si pouze od centrální vlády
nebo
oprávnění nižších úrovní vlády přijímat výpůjčky po schválení ministerstva financí

• shodnou rozpočtovou a účetní klasifikaci pro všechny úrovně veřejných rozpočtů

4. Vymezují ústava a zákony rozsah rozpočtu tak, jak je popsán pod položkou c)?

5. Vymezují ústava a zákony po formální i obsahové stránce zákon o ročním rozpočtu předkládaný
ke schválení parlamentu včetně určení hlavních kapitol a účtů?

6. Zavádějí ústava a zákony definici rozpočtového deficitu a přebytku, který nezahrnuje výpůjčky mezi
příjmy a splátky výpůjček mezi výdaje?

7. Poskytují ústava a zákony právní základnu pro řízení a kontrolu toků finančních prostředků z EU
a do EU, pro fungování Národního fondu a pro rozdělení odpovědností podle Memoranda porozu-
mění?

8. Poskytují ústava a zákony právní základnu pro přípravu a plnění rozpočtu tak, jak je popsáno pod
položkami e) až h), včetně úlohy a kompetencí ministerstva financí?

9. Nastolují ústava a zákony státním úředníkům povinnost informovat o podezřelém kriminálním cho-
vání a zavádějí odstupňované sankce za porušení rozpočtové legislativy?

*10. Definují ústava a zákony různé typy rozpočtových institucí, agentur a podniků, pravomoc je zaklá-
dat a rušit a pravidla finančního řízení a kontroly těchto subjektů v závislosti na jejich druhu?

*11. Vytvářejí ústava a zákony právní základ pro vnitřní kontrolu a vnitřní audit, jak je rozebráno
pod položkou k)?

*12. Definují ústava a zákony subjekty, které mohou vydávat státní záruky, jejich odpovědnost a povin-
nost podávat informace o stavu těchto záruk?
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b) Vztahy mezi mocí zákonodárnou a mocí výkonnou

Vztahy mezi mocí zákonodárnou a mocí výkonnou jsou určeny ústavou, zákonem o rozpočtových pra-
vidlech, případně dalšími zákony, procedurálními pravidly parlamentu nebo zvyklostmi. Poskytuje ales-
poň jeden z těchto zdrojů:

1. explicitní harmonogram pro předložení rozpočtu vládou parlamentu, který jej projedná a schválí?

2. postupy a harmonogram předkládání a schvalování dodatečných výdajů v průběhu roku, pokud jsou
třeba?

3. omezení možností parlamentu měnit návrh státního rozpočtu (např. požadavkem, aby zvýšení jed-
něch výdajů bylo vyrovnáno snížením jiných)?

4. rozpočtové provizorium k zajištění plynulé činnosti vlády v případě, že parlament neschválí roz-
počet včas před začátkem rozpočtového roku (například uvolněním 1/12 výdajového přídělu loň-
ského roku měsíčně)?

5. podmínky, které vládu omezí při používání vládní rozpočtové rezervy a při krytí naléhavých výda-
jů, jako například souhlas ministra financí a předložení úplných zpráv parlamentu?

6. požadavek na minimální povinnou prezentaci příloh rozpočtu, které zahrnují cíle fiskální politiky,
makroekonomický rámec, vymezení politik zahrnutých do rozpočtu, srovnání s konvergenčními kri-
térii EU a hlavní identifikovatelná fiskální rizika?

7. ustanovení, že změna zákona, která má dopad na veřejné rozpočty, vstupuje v platnost pouze po
vyčíslení a zahrnutí tohoto dopadu do schváleného rozpočtu?

8. harmonogram předkládání výkazů a zpráv o rozpočtovém plnění v průběhu roku a způsob před-
kládání závěrečného účtu parlamentu a ustanovení týkající se vnějšího auditu vládních účtů?

9. existenci nejvyššího kontrolního úřadu, který je nezávislý na vládě a který podává zprávy přímo
parlamentu?

10. existenci zvláštní parlamentní komise, která se zabývá rozborem závěrečného účtu a zpráv nej-
vyššího kontrolního úřadu?

11. způsob, jakým parlament hlasuje a vyslovuje souhlas se závěrečným účtem a výsledkem hospo-
daření vlády?

*12. postup, jakým se v případě neschválení rozpočtu parlamentem zajistí dodržení fiskální disciplí-
ny?

*13. existenci speciální parlamentní komise (tzn. rozpočtové nebo finanční komise), která obecně
dohlíží nad rozpočtovou a fiskální politikou vlády?

*14. povinnost rozpočtové komise usměrnit, nebo alespoň sladit požadavky různých sektorových par-
lamentních výborů?
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*15. možnost, aby parlament projednal, případně schválil, cíle stanovené ve fiskálním rámci ještě před-
tím, než se bude zabývat detailním rozpočtem?

c) Rozsah rozpočtu

1. Zahrnuje zákon o ročním rozpočtu:

a) jasně stanovené výdajové ukazatele pro jednotlivé výdajové subjekty?

b) všechny transakce statutárních mimorozpočtových fondů se státním rozpočtem?

c) veškeré rozpočtové transfery k nižší úrovni vlády určené na běžné nebo zvláštní účely?

d) všechny investice, transfery a další transakce mezi rozpočtem a veřejnými podniky?

e) operace s aktivy a pasivy členěné podle typu s podrobnějším popisem hlavních položek?

f) možné zvýšení stropu vládního dluhu schváleného pro rozpočtový rok?

2. Zahrnuje rozpočtová dokumentace předkládaná parlamentu:

a) cíle fiskální politiky, makroekonomický rámec, vymezení politik zahrnutých do rozpočtu, srov-
nání s konvergenčními kritérii EU a určení hlavních identifikovatelných fiskálních rizik?

b) úplné informace o minulých a plánovaných mandatorních výdajích, které nepodléhají každo-
ročnímu schvalování parlamentu?

c) úplné informace o finančních plánech a operacích statutárních mimorozpočtových fondů?

d) přehled veškerých přijatých finančních pomocí, v němž jsou toky běžných i budoucích prostředků
vykazovány podle standardů EU?

e) přehled podmíněných závazků vyplývajících z poskytovaných vládních záruk ve prospěch třetích
stran a odhad plateb v případě nutnosti plnění těchto záruk v průběhu rozpočtového období?

d) Měření a sledování vládního deficitu a vládního dluhu

V souvislosti s členstvím v Evropských společenstvích upřesňují Smlouva (článek 104, Protokol 5,
o postupu při nadměrném deficitu) a doplňující legislativa (Nařízení Rady 3605/93 a č. 475/2000) defini-
ce vládního deficitu a vládního dluhu. Tyto ukazatele jsou sledovány Evropskou komisí. V ESA95 jsou
vymezeny koncepty čistých výpůjček a čistých půjček vládního sektoru. Nařízení 3605/93 pak stanovuje
pravidla pro vykazování vládního deficitu a veřejného dluhu členskými státy Evropské komisi.

1. Existují nějaké metodické rozdíly mezi národním vykazováním příjmů a výdajů při výpočtu roz-
počtového výsledku a konceptem salda vládních operací podle ESA95?

2. Je kromě salda státního rozpočtu zveřejňováno také saldo vládního sektoru? Jaké jsou definice roz-
počtového výsledku? Co všechno zahrnují? – státní sektor, ústřední vládu, systém sociálního zabez-
pečení, vládu jako celek?
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3. Jak dlouhá časová řada pro vykazování rozpočtových schodků je k dispozici? Který účetní systém
se používá (národní, nebo ESA/SNA)?

4. Zveřejňují se údaje za různé typy rozpočtových výsledků (schodek/přebytek běžných operací, pri-
mární saldo, čisté výpůjčky/čisté půjčky)?

5. Zjišťují se v současnosti údaje o rozpočtovém schodku na pokladní, nebo na akruální bázi?

6. Z jaké definice vládního/veřejného dluhu odpovědné orgány vycházejí? Které ministerstvo/organi-
zace jsou odpovědné za sledování a výpočet dluhu? Zveřejňuje vláda údaje o dluhu?

7. Evropská komise sleduje dluh jako nominální hrubý dluh vládního sektoru nesplacený ke konci
běžného roku. Odpovídá současný rozsah monitorování dluhu této definici?

8. Umožňují údaje o vládním dluhu zřetelné odlišení domácího a zahraničního dluhu?

9. Které ministerstvo/která organizace jsou odpovědné za uzavírání smluv, které se týkají dluhu, a za
řízení dluhu? Je stejné ministerstvo/stejná organizace odpovědné/á za správu záruk?

10. Jaká důležitost je připisována úrovni a vývoji vládního zadlužení ve srovnání s ostatními prvky
rozpočtové politiky?

11. Je uplatněn systém národních účtů a statistika veřejných financí, které lze považovat za odpoví-
dající metodice GFS a ESA95?

e) Střednědobý fiskální a rozpočtový rámec

1. Sestavuje vláda střednědobý fiskální rámec a/nebo střednědobý rozpočtový rámec, který obsahuje
projekci celkových příjmů a výdajů na tři až pět let a který vychází z makroekonomických predikcí?

2. Jsou ve střednědobém fiskálním rámci vzájemně provázány makroekonomické a rozpočtové výhle-
dy a jsou zahrnuty také finanční plány mimorozpočtových fondů?

3. Poskytuje střednědobý fiskální rámec následující informace, které požadují Program stability a růs-
tu nebo Konvergenční program EU?

• střednědobé rozpočtové cíle v podobě vyrovnaného nebo přebytkového rozpočtu a způsob sníže-
ní podílu deficitu a dluhu na HDP

• hlavní předpoklady ekonomického vývoje, na nichž je postaveno plnění vymezených cílů

• opatření rozpočtové nebo hospodářské politiky, která jsou přijata nebo navržena k dosažení cílů,
včetně stanovení jejich dopadů na rozpočet a hospodaření mimorozpočtových fondů

• analýzu citlivosti dopadů změn hlavních ekonomických předpokladů

4. Jsou ekonomické výhledy a fiskální cíle zveřejňovány a prezentovány široké veřejnosti?

5. Zahrnuje střednědobý rámec prognózy výdajů stanovené na základě programových projekcí a/nebo
jsou tyto prognózy připravovány jednotlivými výdajovými ministerstvy?
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6. Je střednědobý rámec každoročně aktualizován?

7. Je proces přípravy a plánování výdajových politik úzce propojen se sestavováním ročního rozpoč-
tu, aby byly vzájemně konzistentní?

8. Je vláda včas informována o rozporech mezi potřebami a skutečně přidělenými zdroji, aby měla
dostatek času k vyřešení situace?

f) Rozpočtový proces

Stanovení rámce

1. Makroekonomické a výdajové prognózy:

a) Spočívá odpovědnost za jejich sestavení na ministerstvu financí?
nebo
Došlo-li k rozdělení odpovědnosti mezi více ministerstev/organizací, jsou přesně vymezeny jejich
úlohy?

b) Jsou rozpočtové výhledy ústřední vlády, územních rozpočtů a mimorozpočtových fondů pravi-
delně aktualizovány?

c) Odpovídají hospodářské a rozpočtové výhledy Programu stability a růstu EU nebo Konvergenč-
nímu programu EU (např. co se týče rozpočtových schodků, veřejného dluhu, veřejných inves-
tic, reálného růstu HDP, zaměstnanosti a inflace)?

d) Zahrnují výdajové prognózy výdaje každoročně schvalované parlamentem i výdaje schválené na
více let (stálé příděly), pokud existují?

e) Jsou prognózy příjmů a výdajů využívány při sestavování střednědobého rozpočtového/fiskální-
ho výhledu nebo pro stanovení ročních fiskálních cílů?

f) Jsou stejné prognózy dostupné pro výdajové jednotky, aby je mohly respektovat při přípravě svých
rozpočtových návrhů?

g) Jsou navrhované fiskální cíle předkládány vládě ke schválení?

*h) Jsou navržené fiskální cíle pravidelně konfrontovány a ověřovány s výhledy, které zpracovávají
jiné organizace, a to ať státní, či soukromé?

*i) Jsou prognózy výdajů a deficitu předkládány parlamentu k rozpravě?

*j) Berou systematické prognózy výdajů v potaz všechny návrhy nových hospodářských opatření?

*k) Schvaluje ministerstvo financí navrhované výdaje předtím, než jsou návrhy nových hospodářských
opatření předloženy vládě?
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2. Výdajové stropy stanovené pro ministerstva

a) Jsou celkové výdajové stropy a objemy prostředků určených pro krytí výdajů výdajových minis-
terstev doporučovány ministerstvem financí?

b) Schvaluje vláda tyto stropy pro výdajová ministerstva?

c) Zahrnují běžné i kapitálové výdaje?

d) Jsou projednávány s výdajovými jednotkami předtím, než ony sestavují své rozpočtové návrhy?

e) Mohou výdajová ministerstva přerozdělovat výdaje mezi podřízenými agenturami za předpokla-
du, že nepřekročí stanovený strop (s výhradou, že o změnách v programech rozhoduje vláda)?

Postup při sestavování rozpočtu a jednotlivých dokumentů

1. Existuje v rozpočtovém procesu přesně popsaný a dodržovaný sled kroků?

2. Počítá harmonogram v každé fázi s dostatečným časem na vlastní zpracování?

3. Posílá ministerstvo financí každoročně rozpočtový dopis nebo pokyn, který obsahuje následující
prvky?

• jasně stanovená pravidla pro sestavení rozpočtu včetně závazných formulářů pro předkládání doda-
tečných rozpočtových požadavků

• makroekonomické předpoklady jako podklad pro využití při sestavování dílčích rozpočtů

• informace o vládních prioritách

• výdajové stropy a cíle

4. Jsou návrhy na nové výdajové politiky vyčleněny z rozpočtových návrhů až do doby, než dojde
k jejich schválení v rámci řádného schvalovacího procesu?
nebo
Obsahuje postup pro sestavování rozpočtu jasně stanovená pravidla pro přijímání rozhodnutí
o nových výdajových politikách?

5. Má ministerstvo financí jasně vymezenou úlohu z hlediska analýz a vyhodnocení návrhů rozpoč-
tových výdajů předtím, než jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu?

6. Mají úředníci ministerstva financí potřebné informace a schopnosti, aby mohli provádět mikroe-
konomické a finanční analýzy a analýzy navrhovaných výdajových politik?

7. Je jasná úloha pracovníků finančních odborů na výdajových ministerstvech při rozborech a stano-
vování návrhů rozpočtu pro podřízené organizace?

8. Mají pracovníci finančních odborů výdajových ministerstev dostatečnou kvalifikaci v účetnictví,
mikroekonomických analýzách a finančním managementu?
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9. Existují pravidla nebo zvyklosti, podle nichž ministerstvo financí vede jednání s výdajovými minis-
terstvy?

10. Jsou vytvořena pravidla, podle kterých výdajová ministerstva vyjednávají a koordinují požadav-
ky s podřízenými organizacemi?

11. Existuje jasné uspořádání, podle něhož může premiér nebo vláda v případě, že přetrvává rozdíl
názorů mezi ministerstvem financí a výdajovým ministerstvem, rozhodnout (zejména používá-li
se metoda závazného rozpisu výdajových stropů shora dolů)? nebo Má ministr financí a/nebo pre-
miér pravomoc vyjednávat dvoustranně s dalšími ministry (což je vhodné, pokud takové výdajo-
vé stropy neexistují)?

12. Vyžaduje se při návrhu dodatečných rozpočtových výdajů jasné oddělení projektů, které jsou spo-
lufinancovány z vnějších zdrojů?

*13. Musejí navrhované dodatečné výdaje obsahovat také ukazatele efektivnosti, které vyhodnocují
nákladovou efektivnost a účelnost?

Zvláštní výdajové kategorie – požadavky

1. Mzdové a ostatní náklady

a) Jsou návrhy výdajů sestavovány s podporou spolehlivého systému kontroly počtu zaměstnanců
buď na ministerstvu financí, nebo na dalších výdajových ministerstvech?

b) Měla by navrhovaná zvýšení platů a příplatků odpovídat fiskálním prognózám ministerstva finan-
cí nebo jeho nařízením?

c) Vedou se údaje o odměnách a zvláštních prémiích jako oddělená položka osobních nákladů?

d) Existuje kontrolní mechanizmus pro předcházení nepovoleným převodům prostředků z rozpočtu
mezd a platů do fondu odměn a prémií?

*e) Je efektivnost organizační struktury předurčena nadřízenou organizací nebo nějakým oficiálním
standardem?

*f) Musí zařazení pracovních míst v organizační struktuře odpovídat nějakým oficiálním standardům?

2. Operace s hmotným majetkem

a) Vede se soupis hmotného majetku, který je pravidelně  aktualizován a podrobován auditu?

b) Musí ministerstvo financí/státní pokladna vydávat souhlas k převodu nebo k dispozičním prá-
vům ke státnímu majetku? nebo Vydalo ministerstvo financí/státní pokladna závazné standardy
a pokyny k nakládání s majetkem?
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c) Zachycují se výnosy z nakládání se státním majetkem jako obecný příjem rozpočtu? nebo Je způ-
sob jejich použití předmětem zvláštních pravidel stanovených ministerstvem financí/státní
pokladnou? 

*d) Existuje zákon o veřejných statcích nebo podobná legislativa, která upravuje nakládání s pozem-
ky a určitými druhy hmotného majetku?

*e) Jsou ministerstva stimulována k prodeji majetku, pro který se neočekává další veřejné využití? 

3. Finanční aktiva

a) Existuje centrální registr nebo soupis finančních aktiv (akciových podílů v podnicích soukro-
mého sektoru nebo veřejných podnicích, půjček poskytnutých jiným vládám, mezinárodním orga-
nizacím nebo podnikům) vedený ministerstvem financí nebo státní pokladnou?

b) Obsahuje rozpočet plánované operace, které zvyšují nebo snižují stav těchto aktiv?

4. Uživatelské poplatky

a) Mají všechny uživatelské poplatky vybírané za poskytování veřejných služeb svoji oporu v záko-
nech?

b) Existuje právní nebo jiný požadavek, podle něhož by poplatky za služby měly plně pokrýt na ně
vynaložené náklady, včetně kapitálových, s výjimkou případů, kdy parlament transparentně
schválí dotaci, která se projeví ve snížení poplatku?

c) Jsou dotované poplatky, které sledují sociální kritéria (nízký příjem, znevýhodněné území), sou-
stavně porovnávány s možnými přínosy programů přímých dávek, které by mohly vést ke stej-
ným cílům?

d) Existuje soustavné a systematické hodnocení toho, zda se uživatelské poplatky používají jen teh-
dy, když je poměr příjmů z poplatku k nákladům na jeho získání příznivý nebo když jeho užití
vyplývá z objektivních důvodů (např. pro omezení nereálné poptávky)?

Předkládání parlamentu

1. Obsahuje návrh státního rozpočtu následující informace?

a) popis cílů fiskální politiky, makroekonomický rámec, rozpočtové priority, srovnání s konver-
genčními kritérii EU a popis hlavních fiskálních rizik

b) jasný a úplný přehled všech veřejných výdajů zahrnující veškeré úrovně vlády a všechny mimo-
rozpočtové fondy

c) vazbu mezi schválenými rozpočtovými výdaji organizace a vertikálně rozdělenou odpovědností
osob a organizací za hospodaření s alokovanými prostředky

d) jasně definované výdajové ukazatele, které schvaluje parlament
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*e) Obsahuje návrh státního rozpočtu následující technické informace, které se vztahují ke kritériím
stability či konvergenčním kritériím používaným v EU?

• metodiku používanou pro stanovení střednědobých cílů

• procedury plnění rozpočtu a ekonomických opatření

• složení příjmů a výdajů rozpočtu

• popis plánované nebo již provedené institucionální reformy rozpočtového procesu

*f) vazbu výdajů určených zvláštním organizacím, cílům nebo činnostem

*g) jasně odlišené prostředky na nové výdajové politiky od prostředků určených na existující progra-
my

*h) veškeré předkládané dokumenty ve stylu a jazyce, které jsou srozumitelné pro občany, média
i zákonodárce

g) Příprava a řízení investičních programů

1. Musejí výdajová ministerstva předkládat ex ante technické a ekonomické hodnocení investičních
projektů?

2. Jsou běžný a kapitálový rozpočet integrovány v rámci jednoho procesu?
nebo
Určují se vyvolané běžné náklady investice a jsou zahrnuty do ročního rozpočtu a do střednědobé-
ho rozpočtového výhledu?

3. Existuje Národní fond určený pro usměrňování toků prostředků předvstupní pomoci EU (progra-
my ISPA/SAPARD atd.)?

4. Je Národní fond součástí státního rozpočtu?

5. Odlišují se v rozpočtu prostředky určené ke spolufinancování projektů Národního fondu?

*6. Vychází hodnocení investic z běžně užívané metodiky odsouhlasené ministerstvem financí nebo
jinou ústřední organizací?

*7. Existuje jednotný postup, kterým vláda vybírá investiční projekty a schvaluje jejich zdroje finan-
cování jak v zahraniční, tak v domácí měně?

*8. Používá se tento jednotný postup i ke koordinaci investičního rozhodování na nižších úrovních
vlády?
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h) Plnění rozpočtu a jeho sledování

Řízení toku finančních prostředků a funkce státní pokladny

1. Existují zákony, nařízení nebo postupy, které zajišťují následující?

a) Veškeré veřejné příjmy:

- směřují přímo na jednotný účet státní pokladny (treasury single account), který kontroluje minis-
terstvo financí nebo samostatná státní pokladna,

nebo

- je jednotlivé výdajové agentury vedou na svých oddělených podúčtech v rámci systému státní
pokladny,

nebo

- je zeměpisně vzdálené jednotky deponují na oddělené bankovní účty, kde budou fungovat jako
zálohy (tj. nová záloha bude použita po vyúčtování zálohy předchozí).

b) V případě, že je povoleno používání oddělených bankovních účtů, má ministerstvo financí odpo-
vědnost za jejich zřízení a uzavírání a provádí operace s těmito účty přímo, nebo alespoň sledu-
je pohyby na těchto účtech.

c) Výše popsané uspořádání zahrnuje alespoň jeden nebo více účtů vedených v eurech u centrální
nebo komerční banky, přes který se realizují operace s prostředky plynoucími z EU.

d) Platby se provádějí

- prostřednictvím centrální státní pokladny, která povoluje a realizuje platební příkazy předklá-
dané výdajovými agenturami,

nebo

- přímo výdajovými agenturami z jejich podúčtů až do výše finančních limitů stanovených minis-
terstvem financí.

e) Jsou-li povoleny oddělené podúčty, jsou pro ně otevřeny limity pouze ve výši splatných závaz-
ků.

f) Informace o výdajích má ministerstvo financí nebo státní pokladna k dispozici včas tak, aby moh-
lo/a účinně sledovat plnění rozpočtu.

g) Ministerstvo financí/státní pokladna denně kontrolují pokladní zůstatky pro potřeby řešení výpůj-
ček.

h) Ministerstvo financí/státní pokladna denně/týdně/měsíčně sestavují profily plateb a porovnávají
je s uskutečněnými platbami.
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i) Výdajová ministerstva vypracovávají zprávy určené ministerstvu financí/státní pokladně, které
dokládají, že jejich závazky nepřekračují schválený objem výdajů.

j) Existují procedury vykazování a korekce v případě překročení rozpočtových výdajů.

Právní a metodický rámec

1. Existují zákony, nařízení nebo nástroje, které

a) omezují a definují pravomoci jednotlivých vládních úrovní provádět rozpočtová opatření v rám-
ci schváleného rozpočtu?

b) zabraňují převodům, v jednom či druhém směru, mezi osobními náklady a dalšími položkami
rozpočtu?

c) upřesňují, jak se nakládá s prostředky nevyčerpanými do konce rozpočtového roku?

d) zavádějí sankce za překročení rozpočtovaných výdajů?

e) určují, jak lze používat vládní rozpočtovou rezervu a kdo má pravomoc schvalovat jejího čerpání?

*f) zavazují veškeré osoby odpovědné za užití veřejných prostředků k dodržování kontrolních postu-
pů?

*g) zavazují veškeré osoby odpovědné za užití veřejných prostředků k tomu, aby sledovaly jejich efek-
tivní a účelné využívání?

*h) stanovují jasná pravidla zveřejňování pro všechna prominutí daní a cel a pro odpis dalších dluhů
vůči vládě?

*i) určují jasná pravidla pro maximální objem nevyčerpaných prostředků, které lze převést z jednoho
rozpočtového období do následujícího (pokud jsou převody povoleny)?

*j) zavazují k tomu, že je-li převod prostředků povolen, má ministerstvo financí pravomoc jej povolit
pouze v odůvodněných případech, např. při nevyhnutelném prodlení ve výstavbě nebo při přijí-
mání nových pracovníků?

Rozdělení odpovědností

1. Je ministerstvo financí (a/nebo vláda) oprávněno:

a) stanovovat v čase výdajovým jednotkám limity čerpání schválených rozpočtových ukazatelů
(obvykle prostřednictvím státní pokladny), kterými jim povoluje zahájit čerpání z jejich výdajo-
vého přídělu?
nebo
schvalovat plány čerpání rozpočtu výdajových jednotek s možností vázání čerpání nebo stanovit
v těchto plánech zvláštní podmínky?
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b) omezit rozpočtované výdaje pod úroveň schválenou parlamentem v případě, že příjmy klesnou
pod rozpočtovanou úroveň?

c) udělit předběžný souhlas s převodem prostředků mezi kapitolami v rámci jednoho rozpočtové-
ho titulu a stanovit pravidla pro převod prostředků mezi položkami v rámci kapitoly?

d) kontrolovat čerpání investičních prostředků od oficiálních dárců a získávat přehledy o jejich pou-
žití?

e) vydávat předpisy týkající se přípravy rozpočtu, jeho plnění, účetnictví a výkaznictví, poplatků,
rozpočtového řízení, řízení kontroly, vnitřního auditu, hotovostního a dluhového managementu,
veřejných zakázek atd?

f) regulovat podobným způsobem řízení statutárních mimorozpočtových fondů?

g) získávat zprávy od výdajových jednotek o jejich čerpání rozpočtu a plnění úkolů?

h) na požádání nahlížet do doplňujících materiálů o činnosti výdajové jednotky?

i) předkládat prostřednictvím vlády parlamentu zprávu o plnění rozpočtu nejméně dvakrát ročně
a kdykoli v případě náhlých změn v hlavních rozpočtových ukazatelích?

j) získávat výkazy a zprávy a sledovat porušení rozpočtové legislativy?

k) přijímat nápravná a kárná opatření v rámci své působnosti?

l) prosazovat standardy EU týkající se vnitřní kontroly prostředků, které přicházejí z Komise a pro-
střednictvím státního rozpočtu se dostávají ke konečnému uživateli?

2. Jsou výdajové jednotky (ministerstva i další) povinny:

a) vést účetnictví a provádět kontrolu podle standardů stanovených ministerstvem financí?

b) sestavovat v rámci rozpočtového roku měsíční profily hotovostního toku (cash-flow) a zasílat je
ministerstvu financí/státní pokladně k odsouhlasení?

c) předkládat ministerstvu financí/státní pokladně pravidelný přehled o vývoji výdajů a jejich
srovnání se schváleným rozpočtem a o vývoji hotovostního toku (cash-flow) ve srovnání s pro-
fily?

d) hodnotit, schvalovat a sledovat programy financované oficiálními dárci v rámci svých rezortů?

e) přijímat výkazy výdajů od agentur určených k čerpání pomoci a zachycovat tyto výdaje na vlád-
ních účtech?

f) dohlížet na podřízené organizace a státem vlastněné podniky v souladu s nařízeními vlády?

g) vést účty a monitorovat čerpání prostředků přicházejících z EU v souladu s pravidly stanovený-
mi ministerstvem financí?
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h) zajistit, aby pracovníci každé implementační agentury byli dostatečně proškoleni v pravidlech
ES o poskytování veřejných zakázek?

i) zajistit odpovídající úroveň znalostí pracovníků z oblasti účetnictví, informačních systémů, finanč-
ního řízení, výkonového managementu a mikroekonomických analýz?

j) dodržovat základní pravidla zaměřená na prevenci přečerpání rozpočtovaných výdajů (má v tako-
vém případě hlavní účetní, státní pokladna nebo banka oprávnění odmítnout platbu)?

k) oznamovat ministerstvu financí veškeré porušení rozpočtového legislativy, sjednat nápravu
a potrestat viníky?

*l) vést rozpočtové plánování a kontrolovat rámec, který spojuje výdaje s cíli a konkrétní činností?

*m) vytvořit a udržovat systémy vnitřní kontroly zahrnující i kontrolu podřízených organizací?

*n) provádět vnitřní audit, který odpovídá požadavkům ministerstva financí a standardům ES?

3. Je vláda odpovědná za:

a) pravidelné hodnocení plnění rozpočtu ve vztahu k výkonnosti ekonomiky?

b) revizi cílů a/nebo výdajových politik za předpokladu změny některých podmínek?

c) vydání předběžného souhlasu s velkými investicemi?

d) přijetí nápravných rozhodnutí a sankce v případě, že porušení rozpočtové kázně přesahuje pra-
vomoc ministerstva financí?

e) vázání čerpání výdajů, pokud to vyžadují vážné změny v ekonomickém vývoji země nebo pokles
příjmů?

f) vyhlášení mimořádného režimu a přijetí potřebných změn ve výdajích?

4. Je parlament odpovědný za:

a) hodnocení pravidelných zpráv o plnění rozpočtu a ekonomickém vývoji?

b) schvalování trvalého vázání výdajů na základě schválení vlády?

c) schvalování případných úprav rozpočtu, včetně návrhů na přesuny mezi hlavními kapitolami již
přijatého rozpočtu, pokud to je požadováno?

Sledování výkonu vládních jednotek

1. Vytváří vláda dostatečně kvalitní prostředí, které podporuje a vyžaduje zlepšování výkonnosti orga-
nizací a jednotlivců?
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2. Jsou informace o snadno měřitelných činnostech shromažďovány a využívány výdajovými jednot-
kami? Využívá je ministerstvo financí?

*3. Mají řídící pracovníci, kteří jsou odpovědní za realizaci vládních programů a projektů, jasně sta-
novena krátkodobá a dlouhodobá výkonnostní kritéria ve vazbě na splnění výdajových priorit
a cílů?

*4. Jsou takové postupy formulovány pro všechny úrovně řízení, které mají odpovědnost za výdaje?

*5. Používá se metod založených na zpětném sledování výkonových informací (systematické sledo-
vání nákladů a výstupů, vykazování ukazatelů využití, vhodnosti či včasnosti, kvality apod.) k mož-
ným úpravám budoucích výdajových politik?

*6. Existuje systematické rozhodování, které zajistí, aby systémy orientované na výkony byly zave-
deny jedině po zpracování podrobných analýz jejich možného dopadu?

Hodnocení

1. Existuje dostatečná kapacita, která by uspokojila nároky EU na sledování a hodnocení politik Komi-
se?

2. Jsou výsledky hodnocení zveřejňovány?

*3. Jsou takové výsledky hodnocení využity při rozhodování o budoucí podobě rozpočtů?

*4. Existuje právní nebo jiný požadavek, aby veškeré programy/projekty podléhaly formálnímu hod-
nocení?

*5. Je zajištěn mechanizmus pravidelného hodnocení všech programů (např. vyžaduje se každoroční
hodnocení určitého procenta programů/projektu nebo jednou za pět let vyhodnocení každé vlád-
ní operace)?

*6. Jsou postupy a standardy hodnocení stanoveny ministerstvem financí nebo jinou patřičnou insti-
tucí?

i) Účetnictví a předkládání výkazů a zpráv

1. Existuje jednotný systém klasifikace pro potřeby rozpočtování a účetnictví regulovaný minister-
stvem financí/státní pokladnou?

2. Zahrnuje rozpočtová skladba organizační hledisko a ekonomické (druhové) a funkční členění příj-
mů a výdajů odpovídající metodice GFS a standardům COFOG?
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3. Účetní osnova by měla být komplexní. Zahrnuje účty aktiv, pasiv, vládního jmění, příjmů a výda-
jů v takové podobě, aby se z nich dala sestavit finanční uzávěrka?

4. Odpovídá definice nárokových výdajů, závazků, plateb apod. používaná v účetnictví informačním
požadavkům ES?

5. Je účetnictví shodné a společné pro všechny úrovně vlády a umožňuje sestavit konsolidovaný pře-
hled o veřejných financích?

6. Existuje úplný a aktuální přehled všech postupů a nařízení, která se vztahují k účetnictví?

7. Připravují se v průběhu rozpočtového roku zprávy o plnění výdajů, které projednává vláda a parlament?

8. Sestavuje se závěrečný účet, který se po ověření předkládá k projednání parlamentu v relativně krát-
ké době po skončení rozpočtového roku?

9. Je účetnictví schopno poskytnout údaje o závazcích i o pokladních operacích?

*10. Vykazují se pasiva/závazky (například důchody státních úředníků) v souladu s obecnými princi-
py akruálního účetnictví?

*11. Existuje záměr a harmonogram zavést podrobnou klasifikaci programů (obsahující kategorie pro-
gram/činnost/projekt)?

*12. Provádí se pravidelná inventarizace hmotného majetku a jsou zavedeny principy jeho ohodno-
cení a vykazování odpovídající akruálnímu účetnictví?

j) Veřejné zakázky

Dobré finanční řízení a přesně stanovené postupy kontroly a finančního auditu jsou podstatné pro účin-
né zadávání a správu veřejných zakázek. Těmto prvkům se věnuje následující část dotazníku.

1. Dokáže zákonná úprava vztahující se k veřejným zakázkám:

a) vymezit subjekty a úroveň vlády, které podléhají těmto zákonům?

b) vytvořit podmínky pro založení ústřední agentury, která má odpovědnost za zavedení a prová-
dění celkové politiky zadávání veřejných zakázek?

c) zabezpečit podzákonné normy a procedury vedoucí k zefektivnění celého systému?

d) definovat rozhodovací pravomoc za výběr dodavatele na klíčových úrovních státní správy?

e) stanovit povolenou výjimku a subjekt, který je oprávněn ji udělit?

f) zajistit dostatečnou právní úpravu pro postup při možných stížnostech na průběh organizování
veřejné zakázky?
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g) stanovit rychlé a jasné tresty za případný podvod nebo zneužití pravomoci?

h) zajistit soulad mezi podmínkami obsaženými ve směrnicích ES a v dobré praxi doporučované
členským státům?

2. Definují procedury při zadávání veřejných zakázek:

a) jednotlivé fáze procedury při výběru dodávky zboží, výstavby nebo nákupu služeb?

b) standardní dokumentaci pro opakující se rutinní operace?

c) standardní postupy pro podávání nabídek, jejich otevírání, hodnocení, zveřejnění a registraci?

d) harmonogramy a pravidla zveřejňování záměru odpovídající standardům ES?

e) způsoby předcházení omylům založené na kontrolních metodách?

3. Je agentura spravující veřejné zakázky:

a) nezávislým subjektem, nebo institucí spadající pod ústřední orgán vlády (např. ministerstvo finan-
cí nebo kancelář premiéra, případně podléhá přímo kabinetu)?

b) vybavena pravomocí shromažďovat, vyhodnocovat a statisticky vykazovat údaje o všech veřej-
ných zakázkách vypsaných všemi subjekty definovanými v zákoně?

c) odpovědná za přípravu a zajištění školicích programů pro pracovníky, kteří se zabývají adminis-
trativou veřejných zakázek?

d) poradním orgánem vlády, který doporučuje možné výjimky a změny ve zvolené politice zadá-
vání veřejných zakázek?

e) odpovědná za vydávání materiálů a standardů souvisejících se zadáváním a sledováním veřej-
ných zakázek?

f) dostatečně personálně vybavená? Má dobře proškolené a schopné pracovníky?

Zavádění nového systému a školení

1. Existují speciální výběrové a školicí programy pro úředníky zabývající se veřejnými zakázkami?

2. Jsou pracovníci implementačních agentur školeni ve znalosti požadavků ES ve věci veřejných zaká-
zek?

3. Mají zadavatelé i školicí centra k dispozici v dostatečném množství a kvalitě příručky, standardní
formuláře a výkazy?

4. Existují speciální programy určené pro možné zájemce o veřejné zakázky ze soukromého sekto-
ru?

398 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



Vyřizování stížností a rozhodování sporů

1. Existuje jasný a průhledný způsob podávání stížností na průběh či rozhodnutí, případně jiných typů
stížností?

2. Existuje odvolací orgán, který by nebyl součástí subjektu vyhlašujícího veřejnou soutěž?

k) Vnitřní kontrola a vnitřní audit

Zavádění a prosazování

1. Existují zákony nebo jiné předpisy, které určují navzájem se podporující postupy, systémy a čin-
nosti vnitřní kontroly, které zahrnují rovněž vnitřní audit?

2. Odpovídá účetnictví a výkaznictví základním pravidlům uvedeným výše pod položkou i)?

3. Uplatňuje se předběžná kontrola závazků a plateb, pokud možno uvnitř výdajových jednotek?

4. Odpovídají pravidla pro zadávání veřejných zakázek standardům uvedeným pod položkou j)?

5. Fungují uvnitř vlády mechanizmy zaměřené na předcházení nesprávnému užití veřejných prostředků
(včetně subjektů, které využívají prostředky plynoucí z EU prostřednictvím Národního fondu
a implementačních agentur)? Jsou podobné prvky zabudovány do systému rozdělování pravomocí
a odpovědnosti a do systému  jejich delegování?

6. Existují postupy k předcházení podvodům a nezákonným činnostem a zákony umožňující náhradu
škod způsobených takovým jednáním nebo opomenutím?

7. Funguje nejvyšší kontrolní úřad, který dohlíží nad vnitřními kontrolními systémy a který může v pří-
padě pochybností přezkoumat jakoukoliv operaci?

8. Jsou zavedeny postupy pro boj proti korupci a podvodům, ať již v rámci ústředního útvaru kontro-
ly, nebo v jiné instituci ústřední vlády?

*9. Existuje na ministerstvu financí či na jiném ústředním orgánu útvar kontroly oprávněný k vydá-
vání standardů, poskytování poradenství a monitorování činnosti v rámci centrální vlády?

*10. Jsou kontrolní mechanizmy dostatečně integrovány s výkaznictvím a s rozpočtováním?

*11. Existují komputerizované informační systémy orientované na podporu standardů řízení vnitřní
kontroly a jsou ověřována specializovanými pracovníky auditu?

Vnitřní audit

Jiné modely vnitřního auditu, zejména model vrchního inspektorátu financí, mohou být stejně účin-
né. Země, které používají takové modely, by měly následující otázky interpretovat v závislosti na kon-
krétní situaci:
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1. Jsou na výdajových ministerstvech vytvořeny útvary vnitřního auditu?

2. Podléhají tyto útvary přímo vlastnímu výkonnému řediteli, aby byla zajištěna jejich nezávislost na
kontrolovaném subjektu?

3. Mají mandát k provádění:

• finančního auditu?

• auditu systému?

• auditu veřejných zakázek a zásobování vládního sektoru?

• přezkoumání vnitřního řídicího uspořádání (jako různých politik, organizačních struktur, pracov-
ních manuálů, náboru zaměstnanců a jejich kariérního postupu, disciplinárního systému)?

4. Mají všechny výdajové jednotky povinnost zřídit vlastní útvar vnitřního auditu, pokud nepodléha-
jí auditu prováděnému výdajovým ministerstvem?

5. Existují písemné standardy a postupy vnitřního auditu, které odpovídají požadavkům INTOSAI
a EU?

*6. Jsou postupy a standardy vnitřního auditu utvářeny a sledovány ústředním útvarem kontroly a audi-
tu v rámci ministerstva financí nebo jinde?

*7. Ověřuje ústřední útvar kontroly a auditu znalosti a schopnosti auditorů?

*8. Mají externí auditoři možnost pracovat se zprávami interních auditorů?

*9. Mají interní auditoři možnost při přípravě plánu činností spolupracovat s externími auditory?

*10. Existují speciální pravidla chování určená pro interní auditory?

l. Požadavky Evropské unie na finanční kontrolu

1. Existuje propracovaný a úplný právní základ zavádějící systémy, principy a činnosti finanční kon-
troly, včetně mechanizmu vnitřního auditu/inspektorátu?

a) Jsou instituce odpovědné za předkládání výkazů a zpráv Evropské komisi schopny poskytnout
Komisi příslušné odkazy na právní normy a seznam osob a organizací určených k řízení a kon-
trole prostředků přicházejících z EU tak, jak to vyžadují Nařízení Rady 1257/1999, 1258/1999
a 1260/1999 až 1268/1999 a Nařízení Komise 2064/97?

b) Existuje právní základ pro vytvoření systému vnitřního finančního auditu/inspektorátu?

c) Mají pracovníci vnitřního auditu/vrchního inspektorátu financí zákonem podložené oprávnění
k provádění auditu týkajícího se všech důležitých operací?
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d) Má orgán vnitřního auditu nebo vrchní inspektorát financí oprávnění provádět audit řízení, finan-
cování a prováděných činností?

e) Zajišťuje právní úprava jasné oddělení odpovědností za finanční kontrolu prováděnou v rámci
jednotlivých vládních institucí?

f) Jsou odpovídající opatření předkládána a schvalována jako zákonné normy, tedy jako zákony při-
jímané parlamentem, případně jako vládní vyhlášky?

2. V každém státě by měly být zavedeny systém a pravidla vnitřní manažerské kontroly.

a) Existují dobře zavedené a fungující účetní standardy a standardy výkaznictví?

b) Jsou tyto standardy zavedeny jako psaná pravidla nebo směrnice?

c) Je zaveden komputerizovaný účetní systém?

d) Vymezuje účetní a výkazní systém kontrolu průběhu zpracování, v jejímž rámci lze data vyhle-
dávat dopředu i zpětně v účetním systému tak, že auditoři i vedoucí pracovníci mají možnost při-
řadit ke každému účetnímu zápisu jeho zdroj?

e) Vyhovuje postup zpracovávání auditu indikativním požadavkům uváděným v Příloze Nařízení
Komise 2064/97?

f) Používá se předběžná kontrola závazků a plateb?

g) Odpovídá tato předběžná kontrola požadavkům zmiňovaným např. v Nařízeních Rady 1257/1999,
1258/1999 a 1260/1999 až 1267/1999 a Nařízení Komise 2064/97?

h) Jsou splněny požadavky na ex ante kontrolu veřejných zakázek v úpravě zmiňované ve Finanč-
ním nařízení nebo v jiném předpise, např. Nařízení Rady 1266/1999 a 1267/1999?

i) Dochází k systematické následné kontrole zadávání veřejných zakázek?

j) Provádí odpovědná instituce kontrolu výběru a správy vlastních zdrojů (cel, vyrovnávacích dávek,
DPH, podílu na HDP) v souladu s Nařízeními 1552/89, 1553/89, 88/376 a 94/728?

3. Je třeba, aby došlo ke zřízení funkčně nezávislého systému vnitřního auditu/inspekce v odpovída-
jícím rozsahu.

a) Jsou útvary vnitřního auditu působící v implementačních agenturách, které obhospodařují fondy
EU, schopny plnit své povinnosti nezávisle na výdajových jednotkách, jak požaduje Příloha III
Nařízení Rady 1267/1999, Příloha Nařízení Rady 1266/1999 a Příloha Nařízení Komise
1663/1995?

b) Podává vnitřní audit zprávu nejvýše postavenému vládnímu úředníkovi nebo vysokému před-
staviteli jmenovanému v rámci ministerstva či jiné vládní organizace?

c) Je nezávislost útvaru vnitřního auditu vhodně zajištěna ve shodě s požadavky obsaženými v Pří-
loze Nařízení Rady 1266/1999 a Příloze Nařízení Komise 1663/95?
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d) Připravuje organizace odpovědná za konečné potvrzení výdajů z programů EU zprávy pro
ústřední vládu (např. pro ministra financí) nebo pro parlament (případně nejvyšší kontrolní
úřad)?

e) Kontroluje vnitřní audit/vrchní finanční inspektorát všechny odpovídající prostředky pravidelně
a systematicky?

f) Provádí vnitřní audit/vrchní inspektorát financí finanční audit, audit řízení a rovněž audit výko-
nů, včetně určování oprávněnosti a/nebo účelnosti finančního řízení systému jako takového, jak
to vyžaduje například Nařízení 1260/1999, článek 38 a Příloha Nařízení 1663/95?

g) Používá vnitřní audit/vrchní inspektorát financí mezinárodně přijaté/uznávané standardy auditu,
které zmiňuje například příloha Nařízení Rady 1266/1999, Příloha III a Nařízení 1267/1999 a Pří-
loha Nařízení Komise 1663/95?

h) Disponuje vnitřní audit/vrchní inspektorát financí technickým vybavením a kompetencemi
potřebnými k provádění a zdokumentování náhodných kontrol a analýzy rizik, které požaduje
například Nařízení Komise 2064/97, článek 3?

i) Používají se standardy auditu a prováděcí směrnice na státní správu jako celek?

j) Je nějaká instituce odpovědná za koordinaci standardů auditu a užívaných metodik, dohled nad
nimi a jejich obnovování?

4. Je třeba zavést systémy, které umožní předcházet podvodům a získávat zpět všechny prostředky
ztracené v důsledku podvodu či opomenutí:

a) Existují mechanizmy zaměřené na zabránění podvodům a zajištění náhrady ztrát vzniklých pod-
vody nebo opomenutími, které jsou specifikovány například v Nařízení Rady 595/91, Nařízení
Komise 1681/94, Nařízení Rady 1260/1999 a 1258/1999?

b) Zajišťuje současná legislativa/jiné podzákonné normy možnost zpětného získání částky ztracené
v důsledků podvodu nebo opomenutí, jak to definuje Nařízení 2988/95 v článku 4?

c) Používá se systém pravidelného informování o odhalených podvodech a následných akcích, jež
by se zasílaly Komisi, jak to vyžaduje např. Nařízení 1260/1999, článek 38 a 1258/1999, článek
8?

d) Byla vytvořena instituce odpovědná za koordinaci a spolupráci v boji proti korupci a zneužívání
veřejných prostředků?

e) Spolupracuje a koordinuje tato instituce svoji činnost s European Anti-Fraud Office (OLAF), jak
stanoví Mezivládní nařízení 1073/1999 a Nařízení Rady 1074/1999.

m) Vnější audit

Následující otázky se zaměřují na metodické, institucionální a právní problémy spojené s vnějším
auditem. Efektivnost a účelnost vlastních činností nejvyššího kontrolního úřadu by za použití mnohem
detailnějších analýz měli posuzovat a rozvíjet profesionální auditoři.
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1. Existuje externí auditor (nejvyšší auditor, kontrolní dvůr, Národní kontrolní úřad), který je ze záko-
na nezávislý na vládě a má informační povinnost vůči parlamentu?

2. Vztahují se jasně určené pravomoci kontrolního úřadu na využívání veškerých veřejných prostřed-
ků všemi veřejnými institucemi, včetně prostředků poskytovaných EU?

3. Vykonává auditor kontrolu výkonů, finanční audit a rovněž kontrolu správnosti v takové míře, jak
požadují standardy INTOSAI 38 – 40?

4. Disponuje nejvyšší kontrolní úřad těmito znaky nezávislosti?

• Rozhoduje se sám o tom, které subjekty podrobí kontrole.

• Má právo prozkoumat veškeré postupy související s kontrolními systémy dané organizace a dopo-
ručit možná zlepšení.

• Může se zabývat pouze jednotlivými operacemi, je-li kontrolní systém jako celek považován za
vyhovující.

• Je oprávněn předkládat své zprávy parlamentu a zveřejňovat je.

• Je oprávněn sám rozhodovat o personálním a finančním vybavení úřadu při jediném omezení, a to
schvalování rozpočtu parlamentem.

• Může si sám vybírat zaměstnance pouze podle jejich profesionální úrovně.

5. Musejí pracovníci kontrolního úřadu dodržovat zvláštní pravidla chování?

6. Působí v parlamentu speciální komise a/nebo existuje zvláštní procedura projednávání zpráv o vněj-
ším auditu?

7. Je vláda povinna sledovat doporučení externího auditora a veřejně na něj reagovat?

8. Spolupracuje nejvyšší kontrolní úřad s Evropským dvorem auditorů a mezinárodními asociacemi
externích auditorů?

9. Řídí se externí auditor mezinárodně uznávanými kontrolními standardy, které odpovídají požadav-
kům EU?

10. Využívá externí auditor při své práci zpráv vnitřní kontroly, aby zabránil duplicitnímu provádění
kontroly?

11. Spolupracuje externí auditor při přípravě plánů kontroly s útvary vnitřní kontroly?

n) Organizace a možnosti provádění reforem

1. Existuje v písemné formě strategie, která stanoví způsoby zavádění systému řízení výdajů blízké
praxi západní Evropy a odpovídající standardům ES?
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2. Je taková strategie podporována ministerstvem financí? Jaký je postoj dalších ministerstev?

3. Existuje na ministerstvu financí speciální útvar nebo jednotka, které by měly za úkol modernizo-
vat rozpočtový systém?

4. Má tento útvar dostatečné personální vybavení a věnuje se výhradně přípravě a provádění reformy?

5. Zahrnuje strategie rovněž harmonogram jednotlivých etap zavádění reforem? Je harmonogram dodr-
žován?

6. Dochází k pravidelným konzultacím mezi pracovníky odpovědnými za přípravu reformy a pracov-
níky z dalších odborů ministerstva financí, zejména z odborů zabývajících se rozpočtovými výhle-
dy, sestavováním rozpočtu, účetnictvím, sledováním plnění rozpočtu?

7. Patří sektorové odbory ministerstva financí spolu s odborem zabývajícím se přípravou rozpočtu pod
stejného nadřízeného?

8. Došlo již k proškolení pracovníků sektorových odborů tak, aby byli připraveni na nové pojetí své
práce, v jehož rámci budou vystupovat spíše jako kontroloři výdajů než jako obhájci svých sekto-
rů?

9. Realizují se systematická školení a programy pro pracovníky ministerstva financí? Realizují se
podobná školení také pro pracovníky finančního řízení rezortních ministerstev a výdajových jed-
notek?

10. Odpovídá náplň a rozvržení školicích programů postupu reformy?

11. Má útvar zabývající se reformou možnost konzultací a jiné podpory ze strany EU, dalších mezi-
národních organizací a případných spolupracovníků z jiných zemí v rámci dvoustranných projek-
tů?

12. Byla reformní strategie předložena podnikatelům a vědecké obci a byla získána jejich podpora?
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1. Dotazník, sestavený za přispění a spolupráce Larryho O’Toola, vychází z prací mnoha organizací i jednotlivců, teo-
retiků i praktiků z mnoha zemí. Některé z otázek byly upraveny, jiné přejaty v původní podobě z dotazníků a hod-
notících tabulek uveřejněných při jiné příležitosti MMF, OECD, Světovou bankou nebo Evropskou komisí.

2. Kvůli přehlednosti jsou „otázky pro pokročilé“ označeny hvězdičkou a od základních otázek odděleny čárou.
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POZNÁMKY





Tato příloha nabízí návod/doporučení pro založení systému Národního fondu v zemích střední
a východní Evropy, které se připravují na členství v EU.

Systém Národního fondu je koncept vyvinutý Evropskou komisí pro řízení pomoci (fondů) ES kan-
didátským zemím před datem vstupu. Po vstupu se předpokládá, že země již bude mít založen systém pro
řízení fondů EU a národní rozpočet (včetně všech národních zdrojů), který bude splňovat požadavky Evrop-
ské unie ve smyslu řízení, odpovědnosti i kontroly.

Kandidátské země jsou nabádány k tomu, aby nezakládaly dva oddělené systémy – pro řízení pomo-
ci ES a pomocí národního rozpočtu. Dvojí nebo paralelní systém bude vyžadovat více zdrojů než fungo-
vání jednoho systému a může se ukázat jako méně efektivní.

Při navrhování systému Národního fondu by měla země zhodnotit svůj současný správní systém a uží-
vané postupy a na základě toho posoudit, zda jsou v souladu s požadavky EU. Mnohé struktury a postu-
py mohou být pro splnění požadavků EU postačující nebo mohou vyžadovat jen drobné úpravy. Jiné mohou
být  nově strukturovány nebo nově založeny tak, aby vyhověly normám EU.

Tento dokument je rozdělen do osmi částí, z nichž každá je zaměřena na okruh otázek, které musejí
být při zakládání systému Národního fondu posouzeny. Jde o:

• systém pro řízení fondů EU (systém Národního fondu),

• plnění rozpočtu, platební a účetní postupy,

• finanční kontrolu a audit,

• zadávání zakázek podle pravidel Phare (Phare DIS Rules),

• monitorování a hodnocení,

• řízení prostředků z fondů Phare, SAPARD a ISPA,

• rozpočtový proces, programování prostředků EU a spolufinancování,

• nesrovnalosti, podvody a vymáhání nesprávně vynaložených výdajů.
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PŘÍLOHA II

ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU



A. Systém pro řízení fondů EU (systém Národního fondu)

1. Národní fond

Neexistuje žádné unikátní „modelové“ řešení pro založení systému Národního fondu. Každá země si
musí vybrat svůj vlastní přístup a identifikovat příslušné institucionální odpovědnosti. Mnoho kandidát-
ských zemí se rozhodlo měřit Národní fond do odpovědnosti ministerstva financí.

• Bude Národní fond samostatným oddělením (sekcí nebo odborem) na ministerstvu financí?

• Nebo bude Národní fond integrován s celkovým systémem řízení státní pokladny na ministerstvu
financí, tj. nebude fungovat samostatně, ale budou pouze vyčleněni úředníci zodpovědní za pro-
středky EU?

• Byly zpracovány/schváleny mandát a odpovědnosti Národního fondu?

• Kolik pracovníků pracuje v Národním fondu a jaké jsou jejich funkce (popisy práce)?

• Jaké je postavení pracovníků Národního fondu (státní úředníci, státní zaměstnanci nebo externisté
na základě smlouvy)? Komu se zodpovídají?

2. Implementační agentury

K implementaci prostředků ES v rámci systému Národního fondu bylo připraveno Memorandum poro-
zumění a Finanční dohody. Tyto dokumenty byly podepsány společně kandidátskou zemí a Evropskou
komisí s předpokladem založení implementačních agentur. Vzhledem k tomu, že neexistuje standard Spo-
lečenství pro implementační agentury, je na každé kandidátské zemi, aby si vybrala, jak budou imple-
mentační agentury založeny a jakou budou mít institucionální strukturu.

• Jakou institucionální strukturu mají implementační agentury? Jsou to oddělení nebo odbory na pří-
slušných ministerstvech, nebo samostatné instituce?

• Jaké mají mandáty a funkční kompetence implementační agentury?

• Jaký je počet pracovníků a s jaké mají úlohy a odpovědnosti?

• Jaké je postavení pracovníků implementační agentury (státní úředníci, státní zaměstnanci nebo exter-
nisté na základě smlouvy)? Komu jsou odpovědni?

• Kdo nese konečnou odpovědnost za činnost implementační agentury a kdo za ní skládá účty?

• Jaký je vztah mezi schvalujícím úředníkem programu a implementační agenturou?

3. Centrální finanční a kontraktační jednotka

Všechny kandidátské země měly doposud Centrální finanční a kontraktační jednotku (CFCU).

• Bude tato jednotka transformována do Národního fondu? Jestliže ano, bude založena jiná imple-
mentační jednotka pro přípravu institucí?
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• Bude CFCU pokračovat jako jedna z implementačních agentur (tj. pro přípravu institucí a/nebo jako
podpora příslušným ministerstvům, regionálním a místním úřadům, které nemají vybudovanou kapa-
citu připravenou dostát pravidlům Phare)?

4. Legislativa

Vzhledem k tomu, že systém Národního fondu zahrnuje nové a odlišné odpovědnosti a úkoly pro
rezortní ministerstva a vládní organizace, měla by být k dispozici potřebná nová legislativa (primární nebo
sekundární) – nebo alespoň pracovní manuály a metodiky –, která by tyto nové úlohy a odpovědnosti
vyjasnila.

• Byla připravena nějaká legislativa (primární nebo sekundární) nebo jiná oficiální dokumentace, kte-
rá definuje příslušné odpovědnosti Národního fondu a implementačních agentur?

• Jestliže ne, jak budou nové odpovědnosti rozděleny mezi jednotlivé instituce?

5. Implementační manuály a metodiky

Založení systému Národního fondu bude vyžadovat, aby dotyčné organizace byly schopny postupovat
podle systému Phare (DIS) a aby tento systém byl auditován. Státní správa každé země bude muset vypra-
covat vlastní postupy, které budou vyhovovat jak systému Národního fondu, tak systému správnímu.

• Byl vypracován manuál nebo jiné podrobné pokyny, které popisují systém Národního fondu a urču-
jí aktivity a odpovědnosti každé dotyčné instituce?

• Byla vypracována standardní dokumentace pro Národní fond, jako například následující?

1. Formuláře

• žádosti o platby

• platební razítka

• platební příkazy

• formulář pro předkládání nabídek a smluv a informací o druhé smluvní straně

2. Zprávy

• plány aktivit

• plány výplat

• zprávy o závazcích a platbách

• zprávy o činnosti

• Kdo je/bude zodpovědný za přípravu takové dokumentace a jaká jsou pravidla pro podepisování
a předkládání?
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B. Plnění rozpočtu, platby a účetnictví

1. Funkce pokladny

Některé kandidátské země provozují svůj systém finančního řízení na základě centrální pokladny, kte-
rá provádí všechny platby pro rezortní ministerstva a ostatní vládní instituce.

• Budou prostředky EU realizovány prostřednictvím stejného pokladního systému? Budou klasifiko-
vány podle systému rozpočtové skladby (správní jednotky, ekonomické kategorie, funkce)? Budou
účtovány v systému rozpočtového účtování?

• Jestliže ne, jaký je systém plnění rozpočtu, tj. kdo provádí platby dodavatelům atd.?

• Provádí pokladna všechny platby pro výdajové vládní jednotky?

• Provádí pokladna všechny platby týkající se prostředků EU?

• Budou místní orgány přímými příjemci grantů EU? Jak jsou místní orgány zapojeny do řídícího pro-
cesu prostředků EU (jaké mají funkce, jak jsou jim tyto prostředky převáděny a jak jsou tyto trans-
akce uvedeny v jejich rozpočtu)?

2. Vztahy s rozpočtem

Způsob, jakým jsou prostředky EU zapojeny do rozpočtu, bude důležitý pro plnění rozpočtu, identi-
fikaci spolufinancování, přípravu rozpočtových účtů, jejich vykazování a podávání zpráv o plnění a užití
těchto prostředků.

• Je spolufinancování vyznačeno v rozpočtu jako spolufinancování, tj. může být identifikováno?

• Jakým způsobem byly prostředky EU a spolufinancování zapojeny do rozpočtu – například jako
„souhrnné částky“, nebo podle příslušných programů a ministerstev?

• Jsou prostředky EU zahrnuty v rozpočtovém dopisu/pokynech pro přípravu návrhu ročního rozpoč-
tu ministerstvem financí?

• Jak budou prostředky EU klasifikovány na výdajové a příjmové straně rozpočtu? Budou identifiko-
vatelné jako prostředky EU?

• Jak budou prostředky spolufinancované národním rozpočtem identifikovány a vztahovány k odpo-
vídajícím prostředkům EU?

3. Systémy finančního řízení

V závislosti na návrhu systému Národního fondu může být odpovědnost za finanční řízení prostřed-
ků EU svěřena různým institucím (ministerstvu financí, pokladně, implementačním agenturám, centrál-
ní bance atd.).

• Kdo je odpovědný za řízení finančních prostředků z EU?

410 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země



• Kde budou umístěny bankovní účty Národního fondu?

• Jsou tyto bankovní účty konsolidovány s ostatními bankovními účty, vstupují do celkové pokladní
pozice? Jestliže ano, jak často jsou konsolidovaná data připravována? Denně, týdně?

• Jak je zabezpečeno řízení (potenciálních) finančních rizik (např. úroků, pohybů měnového kurzu atd.)?
Jaké techniky jsou používány k řízení těchto rizik? Kdo je za řízení finančních rizik odpovědný?

4. Systémy rozpočtového účetnictví

Systém rozpočtového účetnictví provozovaný v současnosti v některých kandidátských zemích je scho-
pen pracovat s různými měnami, takže používání účtů v euru by nemělo být problémem. Přesto je důle-
žité, aby účetní systém splňoval požadavky výkaznictví a monitorovacích zpráv a zajišťoval odpovídající
audit.

• Umožňuje systém zaznamenat pohyby prostředků EU s osmimístným kódem, provázat platby s kon-
trakty a provázat kontrakty s programy, projekty a jejich dílčími projekty?

• Jaký druh finanční analýzy a finančních výkazů a zpráv o plnění může být vypracován na základě
účetního systému?

• Může být tento systém používán jako základ pro předkládání výkazů Komisi a pro žádosti o dopl-
nění prostředků?

• Tvoří se rezervy z titulu změn měnového kurzu mezi eurem a jednotkami národní měny? Na jakém
základě jsou zaúčtovány zisky a ztráty z kurzových pohybů?

• Jak se účtuje o hmotných aktivech (např. půda, budovy, infrastruktura, vybavení) pořízených z pro-
středků EU? Jak jsou tato aktiva oceněna? Jsou tato aktiva systematicky odepisována?

5. Systém Perseus

Evropská komise vyžaduje, aby se k vykazování užití prostředků Evropské komisi používal systém
Perseus. Vzhledem k tomu, že tento systém nemůže být konsolidován a musí být provozován několika
institucemi, musí být rozhodnuto, která/é instituce za něj bude/ou odpovědná/é a bude/ou ho spravovat.

• Kdo bude zodpovědný za řízení a předkládání výkazů a komentářů v rámci systému Perseus? Národ-
ní fond, nebo implementační agentury, nebo všichni?

• Jakým způsobem jsou rozděleny zodpovědnosti za systém Perseus, tj. kdo je zodpovědný za jedno-
tlivé části systému?

• Jak bude Národní fond kontrolovat údaje vyplňované implementačními agenturami?

C. Finanční kontrola a audit

Většina otázek týkajících se vnitřní kontroly i vnitřního a vnějšího auditu se vztahuje obecně k řízení
veřejných výdajů (viz kapitoly 10 a 14). Otázky zmíněné v této části jsou omezeny pouze na ty, které mají
zvláštní význam pro řízení prostředků prostřednictvím Národního fondu.
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• Má ministerstvo financí speciální úlohu ve věci prostředků EU vůči odborům/oddělením vnitřního
auditu na jednotlivých ministerstvech?

• Jaké odpovědnosti mají oddělení odpovědná za vnitřní audit na jednotlivých ministerstvech ve vzta-
hu k řízení prostředků EU?

• Jaké jsou role a odpovědnosti nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k těmto prostředkům?

• Zahrnují zákony týkající se vnitřního a vnějšího auditu i vnější zdroje?

D. Zadávání zakázek podle pravidel Phare

Je důležité zajistit, aby odbory/oddělení, které jsou zodpovědné za dodržování a uplatňování součas-
ných národních pravidel pro zadávání zakázek, byly nejen seznámeny se systémem Phare DIS (Decent-
ralised Implementation Systems), ale aby byly také schopny řídit/vést a monitorovat instituce, které tento
systém implementují.

• Byli pracovníci jednotlivých ministerstev vyškoleni v pravidlech zadávání veřejných zakázek v sou-
ladu s pravidly DIS?

• Jsou pracovníci implementačních agentur, které hospodaří s prostředky EU, schopni uplatňovat
systém zadávání zakázek DIS?

• Mají rezortní ministerstva zkušenosti s veřejnými zakázkami podle pravidel DIS (FIDIC)?

• Byly pracovníci vnitřního a vnějšího auditu vyškoleni v postupech DIS a FIDIC?

E. Monitorování a hodnocení

Se založením systému Národního fondu se zvýšily požadavky na kandidátské země v oblasti monito-
rování prostředků Společenství. V každé kandidátské zemi musí být založen Systém monitorovacích výbo-
rů v čele se Společným monitorovacím výborem. Monitorovací výbory budou sledovat programy na zákla-
dě zpráv a hodnocení (které mohou být zadány tímto výborem). Každá země bude muset vypracovat
postupy pro naplnění těchto požadavků.

Vzhledem k rozdělení funkční zodpovědnosti musí být oddělena funkce realizační od funkce moni-
torování programu.

• Které instituce jsou zodpovědné za programování prostředků EU?

• Které instituce jsou zodpovědné za celkové programování SAPARD a ISPA?

• Které instituce jsou zodpovědné za monitorování a implementaci prostředků z programů EU?

• Kdo je zodpovědný za založení monitorovacího systému?

• Které instituce jsou zodpovědné za přípravu monitorovacích zpráv?

• Které instituce jsou zodpovědné za přípravu standardu monitorovacích zpráv?
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• Byly založeny požadované monitorovací výbory?

• Existuje vnitřní směrnice pro přípravu monitorovacího systému, která zajišťuje, aby monitorování
poskytovalo přesný obraz skutečnosti?

• Jak se nakládá s výsledky tohoto monitorování? Jsou využívány pro hodnocení efektivnosti výkonu
politik a vynakládání veřejných prostředků? Kdo zpracovává tato hodnocení? Jaké jsou jeho dopa-
dy na politické úrovni?

F. Řízení prostředků Phare, SAPARD a ISPA

• Jsou národní rozpočet a SAPARD realizovány prostřednictvím stejného systému?

• Kdo je zodpovědný za realizaci SAPARD?

• Jaké jsou úkoly agentury SAPARD?

• Byly odděleny programovací a realizační funkce pro SAPARD?

• Byly pro SAPARD vytvořeny funkce předběžné kontroly a vnitřního auditu?

• Provádí pokladna úhrady pro SAPARD? Nebo byla platební funkce delegována na jiné instituce?

• Který orgán je zodpovědný za akreditaci platební agentury pro SAPARD?

• Která instituce je zodpovědná za certifikaci plateb v rámci SAPARD? Kdo provádí certifikaci (audi-
torská firma, národní orgán finanční kontroly nebo někdo jiný)?

• Jaký je současný systém pro řízení infrastrukturních investic (zejména dopravních a do životního
prostředí)? Které instituce se ho účastní? Jsou tyto instituce zodpovědné za programy Phare v dopra-
vě a životním prostředí? Jsou tyto instituce zodpovědné za ISPA?

• Jsou regionální orgány zapojeny do realizace programů financovaných z ISPA? Jaká je jejich role?

• Kdo jsou koneční příjemci projektů ISPA? Jaká je jejich role při realizaci projektu?

G. Rozpočtový proces, programování prostředků fondů EU a spolufinancování

S Předvstupním partnerstvím a Národním rozvojovým plánem se programování prostředků EU posu-
nulo k užší vazbě s národním rozpočtováním a k víceletému rozpočtování. Přestože programování pro-
středků Společenství je postupem, který je od rozpočtového procesu jako takového oddělen, musí systém
zabezpečovat úzkou koordinaci mezi oběma systémy.

• Která instituce je zodpovědná za programování prostředků od EU?

• Kdo je zodpovědný za Národní rozvojový plán a za jeho monitorování?

• Kdo je zodpovědný za Předvstupní partnerství a Národní program pro transpozici acquis?
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• Jak je programování prostředků EU koordinováno s rozpočtovým procesem a programem veřejných
investic?

• Existuje právní vztah mezi národním koordinátorem pomoci a národním schvalujícím úředníkem?

H. Nesrovnalosti, podvody a vymáhání nesprávně vynaložených výdajů

Je žádoucí, aby byly připraveny funkční systémy pro předcházení nesprávným postupům, pro jejich
odhalování a nápravná opatření, zejména ta, jež vedou ke zpětnému vymáhání částek, které byly důsled-
ku nesprávností nebo zanedbání ztraceny. Je třeba přezkoumat požadavky na předcházení nesprávnostem,
jejich odhalování a nápravu, a to pro každé příslušné nařízení ES (například cla, Phare, ISPA a SAPARD).

Hlavními kritérii pro posuzování efektivnosti systému je míra, v níž systém: 1. zahrnuje a priori pre-
ventivní kontroly, jak je požadováno příslušnými nařízeními ES, 2. na základě využití současných záko-
nů a sekundární legislativy umožňuje zpětné vymáhání ztracených částek (včetně odškodného a/nebo
pokut), k jejichž ztrátě došlo v důsledku nesprávností, zanedbání nebo omylů, 3. zahrnuje struktury pro
boj proti podvodům a/nebo korupci (a to prostřednictvím jak existujících národních institucí, tak samo-
statných institucí) v souladu s požadavky a nařízeními ES.

• Jaké systémy a postupy existují k odhalení a potírání finančních nesprávností a podvodů, včetně opat-
ření pro zpětné získávání neodůvodněných nákladů?

• Jaká opatření existují v národní legislativě, včetně administrativních předpisů, k umožnění zpětné-
ho vymáhání prostředků ztracených v důsledku nesprávností a podvodů?

• Je možné uložit správní pokuty a tresty bez zapojení správního nebo trestního soudu?

• Je možné bez účasti soudů získat zpět od dodavatele nebo příjemce zneužitou nebo nesprávně vyda-
nou částku v případě, že podmínky pro využívání, včetně možnosti zpětného získání, byly dodava-
teli nebo příjemci oznámeny předem a byly jím akceptovány písemně?

• Existuje legislativa, kterou by mohly soudy uplatnit v případech zneužití veřejných prostředků, včet-
ně případů nesouladu s nařízeními platnými pro poskytnutí těchto prostředků, ať už tato osoba nebo
dotyčná organizace měla z tohoto zneužití výhodu, či nikoliv?

• Rozumějí agentury zajišťující technické služby a implementační agentury jasně definici nesprávnosti,
jak uvedena v nařízeních 595/81 a 1681/94?

• Mají agentury poskytující technické služby a implementační agentury formuláře pro podávání zpráv
o možných nesprávnostech?

• Existují v rámci technických služeb a platebních agentur postupy, které by umožnily přezkoumat
nesprávnosti právním odborem v rámci technických služeb a/nebo implementačních agentur?

• Je pro agentury poskytující technické služby vypracován postup, který zajišťuje, aby všechny mož-
né nesprávnosti byly nahlášeny příslušným implementačním agenturám?

• Mají implementační agentury registr, který obsahuje aktualizované záznamy o nahlášených nespráv-
nostech, informace o právní pomoci, stížnostech a právních odvoláních a informace poskytované
Komisi o vývoji při přijímání stížností a o platbách odváděných Komisi?
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PRIMÁRNÍ PRÁVO

Číslo Předmět úpravy1*

Smlouva o založení Evropského společenství

článek 10 Povinnosti členských států (Establishing general obligations of the Member States)

článek 211 Povinnosti a odpovědnosti Evropské komise (Obligations and responsibilities
of the European Commission)

článek 104 Postupy při nadměrných deficitech (Excessive deficit procedure)

článek 246–248 Ustanovení týkající se Evropského účetního dvoru (Provisions for the Euro-
pean Court of Auditors)

článek 268–279 Finanční ustanovení (Financial provisions)

článek 280 Boj proti podvodům (Fight against fraud)

Nová klasifikace podle Amsterdamské smlouvy, novelizující Smlouvy zakládající Evropská společenství
a další relevantní právní předpisy

SEKUNDÁRNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Fiskální dohled

Číslo Předmět úpravy

3605/93 Nařízení rady (ES) ze dne 22. listopadu 1993, kterým se provádí Protokol
o postupu při nadměrném deficitu, připojený ke Smlouvě o založení Evropské-
ho společenství (Council Regulation of 22 November 1993 on the application
of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty estab-
lishing the European Community)

97/C 236/01 Usnesení Evropské rady o Paktu stability a růstu, Amsterdam, ze dne 17. červ-
na 1997 (Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact,
Amsterdam, 17 June 1997)

1466/97 Nařízení Rady ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad vývojem rozpoč-
tové pozice a o dohledu nad hospodářskými politikami a jejich koordinací (Coun-
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cil Regulation of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budge-
tary positions and the surveillance and co-ordination of economic policies)

1467/97 Nařízení Rady (ES) ze dne 7. července 1997 o urychleném a jasném postupu
při nadměrném deficitu (Council Regulation of 7 July 1997 on speeding up and
clarifying the implementation of the excessive deficit procedure)

475/2000 Nařízení Rady (ES) ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 3605/93, o uplatňování Protokolu o postupu při nadměrném deficitu, připo-
jené ke Smlouvě o založení Evropského společenství (Council Regulation of 28
February 2000 amending Regulation /EC/ No. 3605/93)

Rozpočtování

Číslo Předmět úpravy

1231/77 Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských
společenství (Financial Regulation of 21 December 1977 applicable to the gene-
ral budget of the European Communities)

3418/93 Nařízení Komise (Euratom, ESCO, ES) č. 3418/93 ze dne 9. prosince 1993, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením finančního naříze-
ní ze dne 21. prosince 1977 (Commission Regulation /Euratom, ECSC, EC/ No.
3418/93 of 9 December 1993 laying down detailed rules for the implementati-
on of certain provisions of the Financial Regulation of 21 December 1977)

94/729 Rozhodnutí Rady (ES, Euratom) ze dne 31. října 1994 o rozpočtové disciplíně
(Council Decision /EC, Euratom/ of 31 October 1994 on budgetary discipline)

Společné dohody mezi institucemi
Rozpočtová disciplína a zlepšení rozpočtových procedur (Budgetary discipline
and improvement of the budgetary procedure)

Vlastní zdroje

Číslo Předmět úpravy

88/376 Rozhodnutí Rady ze dne 24. června 1988 o systému vlastních zdrojů Spole-
čenství (EHS, Euratom – implementováno prostřednictvím 1552/89) (Council
Decision /EEC, Euratom/ of 24 June 1988 on the system of the Communities’
own resources – implemented by 1552/89)

89/130 Směrnice Rady (EHS, Euratom) ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu
hrubého národního produktu v tržních cenách (Council Directive /EEC, Eura-
tom/ of 13 February 1989 on the harmonisation of the compilation of gross nati-
onal product at market prices)

1552/89 Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1552/89 ze dne 29. května 1989, kterým se
provádí rozhodnutí 88/376/EHS, Euratom o systému vlastních zdrojů Spole-
čenství (Council Regulation /EEC, Euratom/ No. 1552/89 of 29 May 1989 imple-
menting Decision 88/376/EEC, Euratom on the system of the Communities’own
resources)
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1553/89 Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírá-
ní vlastních zdrojů plynoucích z daně z přidané hodnoty (Council Regulation
/EEC, Euratom/ No. 1553/89 on the definitive uniform arrangements for the
collection of the own resources accruing from value added tax)

94/728 Rozhodnutí Rady ze dne 31. října 1994 o systému vlastních zdrojů Evropských
společenství (Council Decision /EC, Euratom/ of 31 October 1994 on the sys-
tem of the European Communities’own resources)

210/97 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 210/97/ES ze dne 19. prosince
1996, přijímající program činnosti v oblasti celních poplatků ve Společenství
(Cla 2000) (Decision No. 210/97/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in
the Community /Customs 2000/)

Obecná úprava týkající se finanční kontroly a auditu

Číslo Předmět úpravy

2988/95 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochra-
ně finančních zájmů Evropských společenství (Council Regulation /EC, Eura-
tom/ No. 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Com-
munities’ financial interests)

2185/96 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontro-
lách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních
zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným porušením předpisů
(Council Regulation /Euratom, EC/ No. 2185/96 of 11 November 1996 con-
cerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in
order to protect the European Communities’ financial interests against fraud
and other irregularities)

Zemědělství a rybolov

Číslo Předmět úpravy

4045/89 Nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 ze dne 21. prosince 1989 o společné kontro-
le členských států transakcí tvořících součást systému financování záruční sek-
ce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (Coun-
cil Regulation /EEC/ No. 4045/89 of 21 December 1989 on scrutiny by Member
States of transactions forming part of the system of financing by the Guarantee
Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

386/90 Nařízení Rady (EHS) č. 386/90 ze dne 12. února 1990 o monitorování prová-
děném v době vývozu zemědělských produktů, na které jsou poskytovány náhra-
dy či jiné částky (Council Regulation /EEC/ No. 386/90 of 12 February 1990
on the monitoring carried out at the time of export of agricultural products re-
ceiving refunds or other amounts)

307/91 Nařízení Rady (EHS) č. 307/91 ze dne 4. února 1991 o zpřísnění sledování urči-
tých výdajů, které mohou být hrazeny Záruční sekcí EZOZF (Council Regula-
tion /EEC/ No. 307/91 of 4 February 1991 on reinforcing the monitoring of cer-
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tain expenditure chargeable to the Guarantee Sections of the European Agri-
cultural Guidance and Guarantee Fund)

3508/92 Nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení inte-
grovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor
Společenství (implementováno prostřednictvím 3887/92) (Council Regulation
/EEC/ No. 3508/92 of 27 November 1992 establishing an integrated administ-
ration and control system /IACS/ for certain Community aid schemes – imple-
mented by 3887/92)

3887/92 Nařízení Komise č. 3887/92 ze dne 23. prosince 1992 stanovující detailní pra-
vidla pro aplikaci integrovaného administrativního a kontrolního systému (Com-
mission Regulation /EEC/ No. 3887/92 of 23 December 1992 laying down detai-
led rules for applying the integrated administration and control system for
certain Community aid schemes)

1663/95 Nařízení Komise (ES) č. 1663/95 ze dne 7. července 1995 specifikující podrob-
něji uplatňování Nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ve věci postupu při revizi výda-
jů Záruční sekce EZOZF (Commission Regulation /EC/ No. 1663/95 of 7 July
1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation /EEC/
No. 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the
EAGGF Guarantee Section)

515/97 Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi
správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správ-
ného uplatňování právních předpisů v oblasti cel a zemědělství (Council Regu-
lation /EC/ No. 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistence between the
administrative authorities of the Member States and the co-operation between
the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on
customs and agricultural matters)

723/97 Nařízení Rady (ES) č. 723/97 ze dne 22. dubna 1997 o provádění akčních pro-
gramů členských států v oblasti kontroly výdajů Záruční sekce EZOZF (Council
Regulation /EC/ No. 723/97 of 22 April 1997 on the implementation of Member
States’action programmes on control of EAGGF Guarantee Section expenditure)

1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje
venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního
fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Council Regulation
/EC/ No. 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending
and repealing certain Regulations)

1258/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování spo-
lečné zemědělské politiky (Council Regulation /EC/ No. 1258/1999 of 17 May
1999 on the financing of the common agricultural policy)

1263/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji
pro orientaci rybolovu (Council Regulation /EC/ No. 1263/1999 of 21 June 1999
on the Financial Instrument for Fisheries Guidance)
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Strukturální fondy

Číslo Předmět úpravy

2052/88 Nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturál-
ních fondů a jejich účinnosti a o koordinaci mezi jejich činnostmi navzájem
a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými exis-
tujícími finančními nástroji implementováno prostřednictvím 4253/88 (Coun-
cil Regulation /EEC/ No. 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structu-
ral Funds and their effectiveness and co-ordination of their activities between
themselves and with the operations of the European Investment Bank and the
other existing financial instruments – implemented by 4253/88)

4253/88 Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, které stanoví pro-
váděcí ustanovení k nařízení (EHS) č. 2052/88 týkající se koordinace mezi čin-
nostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi
a operacemi Evropské investiční banky a jinými existujícími finančními nástro-
ji (Council Regulation /EEC/ No. 4253/88 of 19 December 1988 laying down
provisions for implementing Regulation /EEC/ No. 2052/88 as regards co-ordi-
nation of the activities of the different Structural Funds between themselves and
with the operations of the European Investment Bank and the other existing
financial instruments)

2064/97 Nařízení Komise (ES) č. 2064/97 ze dne 15. října 1997, kterým se stanoví pro-
váděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 4253/88 o finanční kontrole provádě-
né členskými státy u operací spolufinancovaných strukturálními fondy (Com-
mission Regulation /EC/ No. 2064/97 of 15 October 1997 establishing detailed
arrangements for the implementation of Council Regulation /EEC/ No. 4253/88
as regards the financial control by Member States of operations co-financed by
the Structural Funds)

1260/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustano-
veních o strukturálních fondech (Council Regulation /EC/ No. 1260/1999 
of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds)

1261/1999 Nařízení (ES) č. 1261/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. června
1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (Regulation /EC/ No. 1261/1999
of the European Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the Euro-
pean Regional Development Fund)

1262/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1262/1999 ze dne 21. června
1999 o Evropském sociálním fondu (Regulation /EC/ No. 1262/1999 of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the European Social Fund)

Fond soudržnosti (Kohezní fond)

Číslo Předmět úpravy

1164/1994 Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu sou-
držnosti (Council Regulation /EC/ No. 1164/94 of 16 May 1994 establishing
a Cohesion Fund)
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1264/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění Naří-
zení (ES) č. 1164/94, o zřízení Fondu soudržnosti (Council Regulation /EC/ No.
1264/1999 of 21 June 1999 amending Regulation /EC/ No. 1164/94 establi-
shing a Cohesion Fund)

1265/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění Pří-
loha II k Nařízení (ES) č. 1164/94, o zřízení Fondu soudržnosti (Council Regu-
lation /EC/ No. 1265/1999 of 21 June 1999 amending Annex II to Regulation
/EC/ No. 1164/94 establishing a Cohesion Fund)

Předvstupní fondy

Číslo Předmět úpravy

3906/89 Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomo-
ci Maďarské republice a Polské lidové republice (Phare) (Council Regulation
/EEC/ No. 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of
Hungary and the Polish Peoples’ Republik - with amendments /Phare/)

1266/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpo-
ry kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie, kterým se mění naříze-
ní (EHS) č. 3906/89 (Council Regulation /EC/ No. 1266/1999 of 21 June 1999
on co-ordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-
-accession strategy and amending Regulation /EEC/ No. 3906/89)

1267/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje před-
vstupních strukturálních politik (Council Regulation /EC/ No. 1267/1999 of 
21 June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

1268/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společen-
ství pro předvstupní opatření v oblasti rozvoje zemědělství a venkova v kandi-
dátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období (Council
Regulation /EC/ No. 1268/1999 of 21 June 1999 on Community support for pre-
accession measures for agriculture and rural development in the applicant
countries of Central and Eastern Europe in the pre-accession period)

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek a sankcí

Číslo Předmět úpravy

595/91 Nařízení Rady (EHS) č. 595/91 ze dne 4. března 1991 o nesrovnalostech a navrá-
cení částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské
politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti (Council Regulation
/EEC/ No. 595/91 of 4 March 1991 concerning irregularities and the recovery
of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricul-
tural policy and the organsation of an information system in this field)

1681/94 Nařízení Komise (ES) č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech
a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturál-
ních politik a organizace informačního systému v této oblasti (Commission Regu-
lation /EC/ No. 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the reco-
very of sums wrongly paid in connection of an information system in this field)
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1469/95 Nařízení Rady (ES) č. 1469/95 ze dne 22. června 1995 o opatřeních, která je
třeba přijmout vůči určitým příjemcům peněz z akcí financovaných záruční sek-
cí EZOZF (Council Regulation /EC/ No. 1469/95 of 22 June 1995 on measu-
res to be taken with regard to certain beneficiaries of operations financed by
the Guarantee Section of the EAGGF)

745/96 Nařízení Komise (ES) č. 745/96 ze dne 24. dubna 1996, kterým se stanovují
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1469/95 o opatřeních, která je tře-
ba učinit vůči určitým příjemcům peněz z akcí financovaných záruční sekcí
EZOZF (Commission Regulation /EC/ No. 645/96 of 24 April 1996 laying down
detailed rules for the application of Council reguilation /EC/ No. 1469/95 on
measures to be taken with regard to certain beneficiaries of operations finan-
ced by the Guarantee Section of the EAGGF)

Nařízení vztahující se k boji proti korupci a podvodům

Číslo Předmět úpravy

Rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1999
o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (oznámeno pod
číslem SEC (1999/802) (Commission Decision of 28 April 1999 establishing
the European Anti-Fraud Office /OLAF/ notified under document number
SEC/1999/802, 1999/352/EC, ECSC, Euratom)

Dohoda Dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evrop-
ských společenství ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování Evropským
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Interinstitutional Agreement of 
25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European
Union and the Commission of the European Communities concerning internal
investigations by the European Anti-Fraud Office /OLAF/)

1073/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května
1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům
(OLAF) (Regulation /EC/ No. 1073/1999 of the European Parliament and of
the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the Euro-
pean Anti-Fraud Office /OLAF/)

1074/1999 Nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování
prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (Council
Regulation /Euratom/ No. 1074/1999 of 25 May 1999 concerning investigati-
ons conducted by the European Anti-Fraud Office /OLAF/)
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1. Podrobnější informace lze nalézt v právních textech na internetové stránce Evropské komise „Eurlex“ na webové
stránce http://europa.eu.int/eur-lex/en.

POZNÁMKA ČESKÉ REDAKCE

1* Předmět úpravy, případně název legislativy je uveden zároveň v angličtině v závorce za českým překladem pro
snazší orientaci čtenáře.
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A. Vyjasnění úloh a odpovědností

1. Vládní sektor by měl být zřetelně odlišen od ostatních sektorů ekonomiky a uvnitř tohoto sektoru
by měla být vyjasněna dělba práce a kompetencí.

• Měla by být jasně vymezena hranice mezi sektorem vlády a ostatními sektory ekonomiky a měla
by být akceptována co nejširším okruhem subjektů. Vymezení vládního sektoru by mělo vychá-
zet z definice vlády, která zahrnuje ústřední vládu a nižší stupně vlády, včetně jejích mimorozpoč-
tových fondů?

• Vliv vlády na ostatní sektory ekonomiky (prostřednictvím právních nástrojů nebo majetkových
účastí) musí být uskutečňován otevřeně a průhledně na základě jasných pravidel, která jsou uplat-
ňována nediskriminujícím způsobem.

• Stejně tak je žádoucí jasné vymezení pravomocí mezi jednotlivými stupni vlády a mezi subjekty
moci zákonodárné, výkonné a soudní.

• Je nutné vytvořit průhledný mechanizmus řízení a vzájemné koordinace rozpočtových a mimo-
rozpočtových operací, stejně jako přesně definovat vztahy vůči ostatním veřejným institucím (např.
centrální bance, finančním a nefinančním podnikům pod kontrolou vlády).

2. Pro řízení veřejných prostředků musí být vytvořen jasný právní a institucionální rámec.

• Rozpočtové řízení musí být založeno na úplných právních a organizačních pravidlech platných
pro rozpočtové i mimorozpočtové operace. Každý vládní závazek či výdaj musí být podložen
zákonným zmocněním.

• Daně, cla a poplatky mohou být vybírány pouze na základě zákona: Daňové zákony a vyhlášky
musejí být snadno dostupné a pochopitelné, musejí být rovněž stanovena jasná pravidla pro jaký-
koliv způsob vlastního rozhodování veřejné správy při  používání těchto zákonů a vyhlášek.

• Etický kodex chování státních úřadníků musí být jasný a dostatečně známý.

B. Dostupnost informací pro veřejnost

1. Veřejnost musí mít k dispozici úplné informace o minulých, současných a zamýšlených vládních
aktivitách v oblasti veřejných financí.
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• Roční rozpočet musí zahrnovat detailně uvedené jednotlivé operace ústřední vlády, včetně jejích
mimorozpočtových operací. K tomu je třeba přiřadit v dostatečném rozsahu informace o příjmech
a výdajích nižších úrovní vlády, které umožní zjistit celkovou konsolidovanou pozici vlády (gene-
ral government).

• V zájmu možnosti srovnání musí být roční rozpočet doplněn výsledky hospodaření dvou před-
cházejících let a odhadem vývoje hlavních ukazatelů v následujících dvou letech.

• S ročním rozpočtem by měla být zveřejněna zpráva o povaze a fiskální významnosti podmíně-
ných závazků, daňových výdajů a kvazifiskálních operací.

• Ústřední vláda musí pravidelně zveřejňovat údaje o objemu a struktuře dluhu a svých finančních
aktiv.

2. Vláda se musí veřejně zavázat k včasnému zveřejňování informací o hospodaření s veřejnými pro-
středky.

• Zvláštní závazek je třeba přijmout ke zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky
(např. v zákonu o rozpočtových pravidlech).

• Musí být rovněž stanoven harmonogram zveřejňování fiskálních výkazů.

C. Otevřená příprava rozpočtu a jeho plnění, včetně výkaznictví

1. Návrh rozpočtu musí obsahovat cíle fiskální politiky, makroekonomický rámec, hospodářská opat-
ření projevující se rozpočtovým dopadem a hlavní identifikovatelná rizika.

• Roční rozpočet musí vycházet ze stanovených cílů fiskální politiky a odpovídat trvale udržitel-
ným možnostem výdajových politik.

• Veškerá pravidla přijatá pro řízení fiskální politiky (např. požadavek vyrovnaného rozpočtu nebo
limity úvěrů pro nižší úrovně vlády) musejí být jasně stanovena.

• Roční rozpočet musí být sestaven na základě úplného kvantitativního makroekonomického rám-
ce, včetně uvedení předpokladů a hlavních parametrů (např. efektivní daňové sazby).

• Přetrvávající závazky musejí být v rozpočtu odlišeny od nově zaváděných politik.

• Je třeba zajistit a odhadnout dopad nejvýznamnějších rozpočtových rizik, včetně rizika odlišné-
ho ekonomického vývoje a nejistého dopadu některých závazků na výdajovou stranu rozpočtu
(např. finanční restrukturalizace).

2. Návrh rozpočtu musí být sestaven a předkládán tak, aby ho bylo možné využít při analýzách zvo-
lených politik nebo při určení odpovědnosti.

• Vládní operace by měly být uváděny v brutto položkách, s rozdělením na příjmy, výdaje a finan-
cující položky, dále tříděné podle druhového a funkčního členění. Výdaje by měly být členěny
také podle institucionálního příjemce. Údaje o mimorozpočtových operacích musejí být rozliše-
ny obdobným způsobem. Zveřejňované údaje o rozpočtu musejí umožnit mezinárodní srovnání.
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• Je třeba určit cíle, jichž má být prostřednictvím hlavních výdajových programů dosaženo (např.
zlepšení některých ukazatelů v sociální oblasti).

• Celkový výsledek rozpočtu musí být standardním ukazatelem celkové finanční situace vlády (gene-
ral government). Rozpočtový výsledek je třeba doplnit dalšími rozpočtovými ukazateli (saldo běž-
ného hospodaření, strukturální saldo, primární saldo), pokud není možné hodnotit zaměření fis-
kální politiky pouze na základě souhrnného ukazatele.

• Roční rozpočet a závěrečný účet musí zahrnovat také přehled výsledků získaných z účetních úda-
jů (na bázi pokladní a akruální) a hlavních pravidel používaných při přípravě a zpracování dat.

3. Je vhodné jasně vymezit postupy při plnění a sledování rozpočtovaných výdajů.

• Je třeba zavést úplný a vzájemně propojený účetní systém, který dokáže poskytovat spolehlivá
data pro určení výdajových nedoplatků.

• Postupy při sjednání veřejných zakázek a dodávek a sjednávání zaměstnávání musejí být přesně
upraveny a dostupné pro všechny zainteresované strany.

• Plnění rozpočtu musí podléhat vnitřní kontrole a způsoby provádění kontroly mohou být pře-
zkoumávány.

4. Rozpočtové výkaznictví musí být včasné, úplné, spolehlivé a být schopné upozornit na odchylky
od rozpočtu.

• V průběhu celého roku je třeba pravidelně a včas vykazovat stav plnění rozpočtu a mimorozpoč-
tových operací a zároveň skutečnost srovnávat s rozpočtem. Chybí-li podrobné informace o hos-
podaření nižších úrovní vlády, je třeba zajistit alespoň údaje o jejich finanční pozici (přehled výpůj-
ček nebo vydaných dluhopisů).

• Parlamentu musí být předložen včasný, úplný a auditovaný závěrečný účet rozpočtových operací,
spolu s úplnou informací o mimorozpočtových fondech.

• Parlament musí dostávat zprávy o výsledcích hlavních výdajových programů a jejich úspěšnosti.

D. Prověření pravdivosti údajů prostřednictvím nezávislých institucí

Zajištění pravdivosti informací o nakládání s veřejnými prostředky musí být předmětem veřejného
a nezávislého dohledu.

• Nejvyšší kontrolní úřad dané země nebo podobná instituce by měly být zakotveny v zákonu s pově-
řením připravovat pro parlament i veřejnost zprávy o finančních operacích vlády.

• Makroekonomické výhledy (včetně významných předpokladů) musejí být hodnoceny odborníky
nezávislými na vládě.

• Pravdivost vládní statistiky musí být podpořena tím, že ji sleduje nezávislý statistický úřad.
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1. Kodex dobré praxe zpracovaný MMF pro zajištění transparentního nakládání s veřejnými prostředky – Deklarace
principů – přijal dne 16. dubna 1998 ve Washingtonu, D.C. výbor Interim Committee of the Board of Governors
of the IMF. Je dostupný na webové stránce MMF na adrese: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm

426 Řízení veřejných výdajů – odborná příručka pro tranzitivní země

POZNÁMKA



accountability
osobní a institucionální odpovědnost, skládání účtů

Vládní politika či koncept řízení, při jejichž uplatňování (1) politici a veřejní činitelé jsou povinni pra-
videlně odpovídat na dotazy vztahující se k jejich činnosti a (2) jsou činěni odpovědnými za výkon
moci, která jim byla svěřena. Pro efektivní „odpovědnost“ je nezbytné jasně vymezit její hranice
a důsledně je dodržovat. Opatření této politiky by měla zohlednit tři oblasti: odpovědnost koho, odpo-
vědnost za co a odpovědnost komu. V zájmu zajištění odpovídajícího „skládání účtů“ je nutné, aby se
daly smysluplně předvídat důsledky vykonávané činnosti. Ve veřejném sektoru „osobní odpovědnost“
jednotlivých úředníků a jejich „skládání účtů“ – ať již vůči své organizaci, či vůči vnějším kontrolním
orgánům – má nejčastěji formu sledování způsobu vynakládání peněz ve vazbě na dosažené výsled-
ky. V demokratickém systému je také klíčová všeobecná „odpovědnost“ ministrů vůči parlamentu
a celé veřejnosti.

accounting
účetnictví

Teorie a systémy organizování a shromažďování informací o finančních a ekonomických činnostech.
Dobré účetní systémy mají zásadní význam pro rozpočtové řízení, odpovědnost za finanční výsledky
a efektivní rozhodování. Viz také „accounting basis“ a „accounting system“.

accountig basis
účetní základ

Účetní základy či báze jsou definovány v IFAC (2000) (Mezinárodní federace auditorů a účetních znal-
ců) jako „soubory účetních principů, které pro účely finančního výkaznictví stanovují, kdy mají být
dopady jednotlivých transakcí či událostí zachycovány. Účetní základ se vztahuje k času, kdy byly
transakce provedeny, bez ohledu na jejich podstatu.“ Existuje mnoho variant základů účetnictví. Ve
spektru účetních základů či bází rozeznává IFAC dvě základní výchozí referenční báze (bázi vychá-
zející z peněžních toků a bázi akruální) a jejich modifikace. V účetním systému na bázi peněžních
toků se evidují (pokladní) operace a další případy jenom tehdy, když se uskuteční příjem nebo výpla-
ta peněz. V účetních systémech na akruálním základě se rozeznávají transakce a operace ve fázích,
kdy se hodnota vytvoří, transformuje, směňuje, prodá nebo zničí; jsou tedy zachycovány všechny eko-
nomické toky (nejenom hotovost). Určité modifikace pokladního základu (či sledování peněžních toků)
sledují na jedné straně příjmy a na druhé straně výdaje, k nimž se váže závazek vzniklý v rozpočto-
vém roce; proto je zavedeno specifické tzv. dodatkové období po konci roku, ve kterém se platby, kte-
ré se váží k závazkům starého rozpočtového roku, zachytí a vykáží jako příjmy a výdaje starého roz-
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počtového roku. Naopak podle určitých modifikací akruální metody se dlouhodobý hmotný majetek
účetně vypořádává v momentě nákupu.

accounting controls
účetní kontrola

Postupy a dokumentace týkající se ochrany majetku, řízení a zaznamenávání finančních transakcí
a spolehlivosti finančních výkazů. Jsou často založeny na standardech, které vydává ministerstvo finan-
cí nebo nejvyšší kontrolní úřad; tyto standardy zajišťují srovnatelnost účetní praxe na všech minister-
stvech a shodu s národními a/nebo mezinárodními konvencemi.

accounting system
účetní systém

Soubor účetních postupů, vnitřních kontrolních mechanizmů, hlavních knih a účtové osnovy, kte-
ré jsou používány pro správu, zachycení a vykazování finančních transakcí. Systémy by měly
zahrnovat konkrétní formu podvojného principu zachycování operací. Měly by zachytit všechny
fáze průběhu plateb a příjmů, které jsou potřebné k rozlišení účetních transakcí, integrovat účty
aktiv a pasiv s účty provozními a spravovat záznamy v takové formě, aby bylo možné provést
audit.

accounts payable/receivable
účty závazků/pohledávek

Peníze, které dlužíme dodavateli nebo které dluží odběratel nám.

accrual accounting
akruální účetnictví

Viz „accounting basis“.

accrual-based budget (accrual budgeting)
rozpočet na akruálním základu (akruální rozpočtování)

Tento pojem lze interpretovat dvěma způsoby: (1) rozpočtové dokumenty, které zahrnují vedle uka-
zatelů schválených výdajů na pokladním základě i informace z akruálního účetnictví; (2) rozpočtové
výdaje schvalované na stejných principech jako akruální účetnictví – např. rozpočtují a schvalují se
i odpisy. Ve Velké Británii je akruální účetnictví/rozpočtování označováno jako resource (zdrojové)
účetnictví/rozpočtování.

acquis communautaire

Zahrnují celý soubor legislativy Evropských společenství, která byla během uplynulých 40 let shro-
mážděna a upravována. Zahrnují zakládací Římské smlouvy revidované Jednotným evropským aktem
a Maastrichtskou a Amsterdamskou smlouvu, dále všechna nařízení a směrnice schválené Radou EU
a rozhodnutí Evropského soudního dvora.
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activity
činnost

V terminologii výdajové klasifikace je činnost chápána jako část programu, u níž lze definovat speci-
fické cíle a výstupy. Takové členění usnadňuje měření a řízení výkonu.

activity-based costing (ABC)
nákladová kalkulace na bázi činností

Přístup stanovení nákladů, který řeší zejména problém rozdělení režijních nákladů. ABC se na rozdíl
od tradičního postupu rozvrhování nákladů na základě arbitrárně stanovené rozvrhové základny sna-
ží spíše identifikovat hlavní příčiny růstu jednotlivých kategorií režijních výdajů.

administrative control
administrativní řízení

Nefinanční postupy a dokumenty ministerstev, které zajišťují shodu s pravidly upravujícími:
• jmenování, služební postup, odměňování, disciplinární řízení,
• veřejné výběrové řízení (podávání nabídek, veřejné nabídkové řízení, řízení zakázek atd.),
• stejné příležitosti pro minoritní skupiny,
• řízení informačních toků,
• příspěvky na rekreaci a kulturu.

Agenda 2000

Jednotný rámec, ve kterém Evropská komise nastínila širší perspektivu budoucího vývoje EU a její
politiky po r. 2000, dopad rozšíření na EU jako celek, názory na žádosti o vstup z kandidátských zemí
a budoucí finanční rámec na období 2000–2006.

aid-in-kind
výpomoc poskytovaná ve formě věcného plnění

Toky zboží a služeb, které nejsou vázány na povinnost úhrady penězi nebo dluhovými nástroji.
V některých případech jde o tzv. „zbožovou výpomoc“ (například ve formě obilí), která se prodá
a utržené peníze se převedou do rozpočtu. Obvyklejší praxí je použít pro transfer peněz speciální
fond.

allocative efficiency
efektivnost alokace, alokační efektivnost

Vztahuje se ke schopnosti vlády umisťovat zdroje a vybírat programy a projekty v souladu s vládní-
mi cíli. V ekonomické teorii se alokační efektivnost nazývá také „paretovskou efektivností“; jde
o takovou alokaci omezených zdrojů mezi jednotlivé činnosti, kdy v alokaci zdrojů není možná žád-
ná změna z hlediska množství nebo druhů vládou zajišťovaných statků, která by vedla ke zlepšení
postavení některého z jejich uživatelů, aniž by došlo ke zhoršení postavení alespoň jednoho uživate-
le jiného.
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allotment
rozpis/limit schválených výdajů

Buď synonymum pro „apportionment“, nebo určitá fáze v postupu rozdělování rozpočtových pro-
středků mezi jednotlivé výdajové subjekty. Viz také „apportionment“.

apportionment
limity schválených výdajů

Autorizace výdajů či rozdělení rozpočtových prostředků výdajovým ministerstvům a dalším výdajo-
vým jednotkám zpravidla z ministerstva financí. To výdajovým subjektům umožní učinit závazek či
použít rozpočtové prostředky v daném časovém období a v rámci schválených rozpočtových ukaza-
telů nebo obojí. Viz také „warrant“.

appraisal
vyhodnocení/ocenění

Vyhodnocení detailů návrhů politik nebo investičních projektů na základě rozboru a ocenění jejich
ekonomických, finančních a jiných přínosů. Vyhodnocení politik/projektů se občas nazývá hodnoce-
ní ex ante (ex ante evaluation).

appropriation
schválený ukazatel rozpočtu, výdajový příděl

Vztahuje se k oprávnění, kterým zákonodárci formou zákona udělují exekutivě právo použít veřejné
prostředky do schválené výše a na schválený účel. Roční ukazatele rozpočtu jsou dány zákonem o roč-
ním rozpočtu nebo jsou v některých zemích schvalovány samostatným zákonem, který v rámci schvá-
leného rozpočtu upravuje samostatně výdajovou stranu. Občas jsou přijímány i „dodatečné“ rozpočty,
které následují po schválení ročních rozpočtů v těch případech, že schválený roční rozpočet nezajiš-
ťuje dostatečné prostředky pro splnění stanoveného účelu. Termín „stálý“ ukazatel rozpočtu (standing
appropriation) je někdy užíván k definování oprávnění přesahujícího rámec jednoho rozpočtového
období podle zvláštní legislativy (např. zákony o sociálním zabezpečení). Ve většině zemí musejí mít
agentury a ministerstva ještě i specifické oprávnění (apportioment, allotment nebo warrant) k tomu,
aby na základě schváleného rozpočtového výdaje opravdu mohly učinit platební závazek.

arrears
nedoplatky

Splatné částky, které nebyly zaplaceny nebo přijaty v den stanovený ve smlouvě nebo v den odpoví-
dající normálním platebním podmínkám v obchodních styku. Nedoplatky mohou vzniknout tehdy,
když ministerstva/vládní agentury nezaplatí včas faktury splatné dodavatelům, dlužné platy, dávky
nebo náklady dluhové služby. Daňové nedoplatky jsou vyměřené, ale včas nezaplacené daně.

assets
aktiva

Majetek, který si uchovává v čase hodnotu a na který institucionální jednotky uplatňují vlastnická prá-
va (individuálně nebo kolektivně) a z jehož držení nebo užívání po danou dobu mohou plynout eko-
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nomické výhody. „Hmotný“ majetek může být buď finanční (např. hotovost nebo vládní cenné papí-
ry), nebo fyzický (např. budovy, silnice, národní parky atd.). Aktiva mohou být také „nehmotná“, např.
autorská práva nebo práva na těžbu nerostů.

attestation audit

Viz „audit“.

attribution
přiřazování

Rozhodování o tom, nakolik lze výsledek přisoudit spíše opatřením politiky a výdajovému programu
vlády než jiným vlivům. Jde o jeden z nejnáročnějších úkolů hodnotící zprávy.

audit
audit (kontrola ex post)

Odborné přezkoumání souladu z právního i finančního hlediska nebo činnost vyplývající z požadav-
ků na řízení (interní audit) nebo činnost vnějšího kontrolního úřadu nebo jakéhokoli jiného nezávis-
lého auditora za účelem naplnění povinnosti vyplývající ze statutu organizace (externí audit). Kon-
krétním úkolem interního auditu je monitorovat kontrolní funkce systému řízení a podávat zprávy
nejvyššímu vedení o slabinách, včetně návrhu na zlepšení. Rozsah působnosti auditů se může velmi
lišit, stejně jako jejich terminologie. Na základě auditorských standardů připravených Mezinárodní
organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI)) zahrnuje:

1. finanční audit (pravidelný audit):
• ověření zahrnující kontrolu a hodnocení finančních výkazů a vydání výroku k účetní uzávěrce

a zprávě o hospodaření
• ověření odpovědného jednání příslušné jednotky z hlediska finančních hospodaření vládní admi-

nistrativy jako celku
• audit finančních systémů a transakcí včetně hodnocení souladu s příslušnými zákony a nařízení-

mi
• audit interní kontroly a funkcí interního auditu
• audit řádnosti a správnosti administrativních rozhodnutí pořízený uvnitř auditovaného subjektu
• informování o dalších záležitostech, které vyplynuly z nebo ve vztahu k auditu, které Nejvyšší

kontrolní úřad považuje za nutné přiložit
První dvě položky jsou obvykle nazývány attestation audit. Třetí a pátá položka jsou nazývány com-
pliance audit.

2. výkonový audit (protihodnota za peníze):
• audit hospodárnosti administrativních aktivit podle platných administrativních principů a předpi-

sů a politik řízení
• audit efektivnosti využívání lidských, finančních a jiných zdrojů zahrnující kontrolu informačních

systémů, hodnocení výkonu a pravidel jeho sledování a hodnocení a postupů následně provede-
ných auditovanou jednotkou k nápravě zjištěných nedostatků

• audit efektivnosti výkonu ve vztahu k dosažení cílů auditované jednotky a audit skutečně dosa-
žených výsledků činnosti ve srovnání s výsledky zamýšlenými
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audit finding
závěry auditu

Popis skutečnosti. Nálezy auditu dostáváme ze srovnání mezi tím, „co by mělo být“, a tím, „co
je“.

audit risk
riziko auditu

Riziko, že auditor svými postupy neodhalí skutečnosti, jejichž odhalení by si v opačném případě vyžá-
dalo, aby auditor zprávu změnil.

audit sampling
výběrový audit

Audit uplatňovaný na vzorku populace vztahujícím se k předmětu auditu místo auditování celé popu-
lace.

balance sheet
rozvaha

Finanční přehled, který vykazuje hodnotově stav aktiv a pasiv v držení jednotky k určitému okamži-
ku. Rozvaha je zpravidla sestavována na začátku a na konci účetního období. Rozvaha shrnuje počá-
teční stavy, aktivní a pasivní obraty a konečné zůstatky; je zpravidla požadována od každé jednotky
či fondu fungujících v rámci vládního účetního systému. V praxi však jen málo vlád připravuje tako-
vé výkazy o své finanční pozici, které by mohly být pravdivě označeny za úplné rozvahy pokrývající
všechna aktiva a pasiva. Viz také „net worth“.

baseline budget
výchozí varianta rozpočtu

Jde o výchozí variantu návrhu rozpočtu sestavenou za předpokladu neměnnosti politik; zajišťuje roz-
počtové prostředky na současné programy a probíhající politiky upravené o inflaci, jednorázové výda-
je, mandatorní a nárokové výdaje tak, jak vyplývající ze změny demografických podmínek; předsta-
vuje východisko pro projednávání zvýšení, popř. snížení výdajů v průběhu přípravy státního rozpočtu.
V užším a konzervativním smyslu se zahrnuje do výchozí varianty návrhu rozpočtu pouze současná
úroveň nákladů na činnosti vládních institucí, náklady pokračujících programů upravené o inflaci,
právně založené nároky, jednorázové výdaje a celoroční rozpočtový dopad rozhodnutí přijatých v prů-
běhu běžného roku. Navíc můžeme brát v úvahu i úroveň zajišťovaných služeb a pak výchozí varian-
ta rozpočtu může zahrnovat i změny v objemu a struktuře uživatelů různých programů (př. školních
dětí atd.).

below-the-line-items
položky pod čarou

Položky, které nejsou příjmy nebo výdaji daného rozpočtového období, ale mohou být použity k finan-
cování vzniklého vládního deficitu.
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benchmarking
srovnávání pomocí referenčních ukazatelů

Metody a postupy sloužící ke srovnání jedné organizace s jinou jako způsob zlepšení výkonu organi-
zace. Postupy spočívají ve zkoumání a srovnávání procesů a aktivit, při nichž se vstupy mění na výstu-
py. Použitím referenčních výkonových ukazatelů se srovnávají aktuální výkony organizací.

budget
rozpočet

Dokument/y, který/é zahrnuje/í plán budoucích finančních aktivit vlády nebo vládních organizací. Roz-
počet je zpravidla připravován ročně a obsahuje zprávu o vládou navržených výdajích, příjmech,
výpůjčkách a dalších finančních transakcích v následujícím roce, resp. i na další 2 až 3 roky. Rozpo-
čet je ve většině zemí připravován na pokladní bázi. Je předkládán parlamentu, který výdaje potvrdí
schválením buď rozpočtového zákona, nebo zákona o výdajích, který je v souladu s rozpočtovými
návrhy.

budget examination
posouzení rozpočtových požadavků

Proces kontroly rozpočtových požadavků jednotlivých ministerstev a rozpočtových organizací pra-
covníky ministerstva odpovědného za státní rozpočet; v jeho průběhu jsou požadavky na rozpočet ana-
lyzovány, zpracovávají se alternativní řešení, závěry a doporučení.

budget formulation
příprava rozpočtu

Kroky a postupy přípravy rozpočtu vlády počínaje předběžnými analýzami a prognózami přes před-
kládání rozpočtových požadavků jednotlivými ministerstvy a dalšími vládními orgány, posouzení a roz-
hodnutí až k oficiálnímu předložení návrhu rozpočtu zákonodárnému orgánu.

budget request
rozpočtové požadavky

Viz „estimates submission“.

budget year
rozpočtový rok

Období, pro které parlament schvaluje roční výdaje a další rozpočtové operace. V mnoha rozpočto-
vých systémech mohou skutečné výdaje, závazky, dodávky zboží a služeb a platby vztahující se k vlád-
ním výdajovým programům přesáhnout roční rozpočtové období, pro které byly původně určeny.

budgetary documents
rozpočtové dokumenty

Sada dokumentů předkládaná parlamentu s rozpočtem. Kromě návrhů vztahujících se k vládním výda-
jům, příjmům a výpůjčkám mohou rozpočtové dokumenty obsahovat zprávu o ekonomickém a finanč-
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ním kontextu rozpočtových návrhů, cíle vládní hospodářské politiky a střednědobé makroekonomic-
ké prognózy a některá vysvětlení vládních programů a činností financovaných rozpočtem.

budgeting
rozpočtování

Proces, ve kterém vláda nebo vládní organizace plánují svoje budoucí výdaje, příjmy, výpůjčky a dal-
ší finanční aktivity.

capital (capital assets)
kapitál, dlouhodobá aktiva

Zásoba fyzických nebo finančních aktiv. Viz také „gross fixed capital formation“ a „non-financial
assets“.

capital account
kapitálový účet

Viz „capital expenditure“.

capital budget
kapitálový rozpočet

Viz „capital expenditure“.

capital charge
poplatky za užívání dlouhodobého majetku

Ve velmi malém počtu zemí (např. na Novém Zélandu) je užívání dlouhodobého hmotného majetku
(aktiv) ministerstvy/vládními agenturami zpoplatňováno. Odvádění poplatků za užívání dlouhodobé-
ho hmotného majetku je motivováno snahou o stimulaci výdajových agentur k efektivnějšímu užívá-
ní státního majetku. To vyžaduje přiměřený systém účtování a oceňování dlouhodobého majetku.

capital expenditure
kapitálové výdaje

Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku nebo půdy, nehmotného majetku, vládních cen-
ných papírů a nevojenský, nefinanční majetek v hodnotě převyšující dané minimum a s očekávanou
životností více než 1 rok. Kapitálové výdaje jsou často zachyceny v oddělené části (nebo na kapitá-
lovém účtu) rozpočtu nebo ve zcela samostatném rozpočtu kapitálových výdajů. Viz také „gross fixed
capital formation“.

capital transfer
kapitálový transfer

Přesun vlastnictví majetku (kromě zásob a hotovostí) nebo zrušení závazku věřitelem bez získání
finanční protihodnoty. Taková transakce spočívá v přesunu odpovídající hotovosti vztahující se k zís-
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kání daného majetku nebo ho podmiňující. Transfer, který není kapitálový, se nazývá běžný. Kapitá-
lové transfery, které provádí vláda, jsou podle GFS 2000 klasifikovány stejně jako jiné úhrady.

cash accounting
účetnictví na bázi pokladních operací (peněžních toků)

Viz „accounting basis“.

cash-based budget
rozpočet založený na pokladních operacích

Rozpočtový systém, v němž schválení rozpočtového výdaje současně znamená povolení k provádění
plateb do rozpočtem schváleného výdajového limitu.

cash management
řízení pokladních operací

Postup přípravy činností spojených se zpracováváním projekcí hotovostních toků centrální vlády i jed-
notlivých agentur, s uvolňováním prostředků výdajovým agenturám, s monitorováním pokladních ope-
rací a očekávaných platebních požadavků, s emisemi a splácením vládních cenných papírů k finan-
cování vládních programů.

central agencies
ústřední orgány

Organizace výkonné moci, které koordinují činnosti rezortních ministerstev/agentur, zadávají jim smě-
ry politik a operativně je řídí. Konkrétní postup se v jednotlivých zemích liší, avšak většinou ústřed-
ní instituce zahrnují ministerstvo financí; úřad, který přímo odpovídá předsedovi vlády nebo vládě za
sledování a koordinaci politiky vlády; ministerstvo nebo úřad odpovědný za přípravu a koordinaci
řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru; ministerstvo zahraničních věcí (v případě mezinárodní
spolupráce); ministerstvo spravedlnosti (příprava zákonných norem a návrh zákonů).

central bank
centrální banka

Veřejná instituce odpovědná za měnovou politiku, tedy emisi oběživa, řízení devizových rezerv, při-
jímání vkladů od obchodních bank. Centrální banka také slouží jako věřitel poslední instance a často
také zajišťuje služby pro vládu (např. vedení jednotného účtu státní pokladny).

central government
ústřední vláda

Všechny jednotky vlády, které mají pravomoc nad celým územím státu. Obvykle bývá ústřední vláda
odpovědná za takové činnosti, jež se dotýkají státu jako celku: obrana, zahraniční politika a vztahy
s mezinárodními institucemi, určitý okruh zákonodárných, výkonných a soudních funkcí, zajišťování
dalších veřejných služeb jako například zdravotní péče a vzdělávání. Netržní a neziskové organizace
kontrolované a převážně financované ústřední vládou jsou rovněž vykazovány v rámci ústřední vlády.
Viz také „general government“, „local government“, „state government“, „subnational government“.
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centre of government
centrum vlády, úřad vlády

Výraz „centrum vlády“ v tomto případě zahrnuje veškeré jednotlivce nebo organizace, které jsou ser-
visními složkami pro premiéra a kabinet.

certification
ověření

Viz „verification“.

chart of accounts
účtová osnova

Třídění všech transakcí a účetních případů (platby, příjmy, odpisy, ztráty atd.) podle jejich ekonomické, práv-
ní a účetní povahy. Vymezuje strukturu hlavních účetních knih vedených účtárnami vládních institucí.

cheques issued
vydané šeky

Etapa výdajového procesu, ve které pokladna či platební útvary ministerstev vydávají platební nástro-
je, které se zasílají dodavatelům zboží a služeb jako forma platebních úhrad za obdržené zboží a služ-
by. V některých zemích, které nemají rozvinutý bankovní sektor, se nemohou vydávat jednotlivé šeky
a platební příkazy; vznik nároku na přímé proplacení pak představuje předložení dokladu o akcepta-
ci dodávky pokladně. Vláda pak často sleduje výdaje na bázi vydaných šeků či platebních příkazů.

cheques paid
proplacené šeky

Etapa výdajového procesu, ve které jsou šeky vystavené vládou předkládány bankám; dochází k jejich
úhradě a současně se zaznamená debetní operace na bankovních účtech pokladny nebo minister-
stva/agentury vlády. Vládní výdaje se často promítají do stavu bankovních účtů debetem při proplá-
cení šeků.

closed accounts
závěrečné účty

Hlavní výkazy o konečných rozpočtových výstupech zpracované nejvyšším kontrolním úřadem nebo
jinou účetní či auditorskou organizací poté, kdy dojde k ukončení rozpočtového období. Závěrečné
účty mohou být účty pokladního plnění ročních příjmů a výdajů (s dodatkovým obdobím nebo bez
něj) nebo to mohou být akruální účty zachycující rovněž předpis závazků na úkor budoucích výdajů
a předepsané, ale nevybrané daňové příjmy, stejně jako převody příjmů a výdajů z předchozích let.

commitment
závazek

V účetnictví závazek představuje stupeň výdajového procesu, kdy již existuje smlouva nebo jiný druh
právně závazné dohody, které se obvykle týkají budoucí dodávky zboží nebo služeb. Rozvahově se záva-
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zek (ve smyslu liability) projeví až při skutečné dodávce dané položky, avšak vláda je smluvně vázá-
na (ve smyslu committed) již v okamžiku uzavření smlouvy či podání závazné objednávky. Ně-které
rozpočtové systémy považují závazek za část výdajového cyklu; tento závazek se ovšem liší od termí-
nu závazek používaného v účetnictví (např. výhrada vůči výdaji nebo fáze ověřování). Výraz závazek
se také používá v ještě obecnější formě v tom smyslu, že vláda učiní ve svém prohlášení jasný slib.

complementary period
dodatkové období

Doba po ukončení rozpočtového roku, během níž se splatné příjmy a neuhrazené výdaje a závazky pat-
řící do minulého období zachycují mimo účty započatého nového rozpočtového období. To může trvat
až několik měsíců; v některých zemích se používá tzv. dodatkové období, které může trvat až 30 nebo
60 dní po uzavření rozpočtového roku. Platby provedené během dodatkového období, které se vztahu-
jí k minulému roku (závazky nebo dodávky), se považují za výdaje tohoto roku. Některé státy považu-
jí proplacené i neproplacené platební příklady za výdaje provedené v průběhu přechodného období.

compliance audit
audit souladu

Viz „audit“.

comprehensiveness
úplnost

Úplnost rozpočtu znamená, že rozpočet musí zahrnovat veškeré výdaje, příjmy a výpůjčky a další
vládní finanční operace. Vytváří se tak rámec pro spolehlivé hodnocení konkurujících si vládních poli-
tik, efektivní rozpočtového plánování a plnění rozpočtu.

concession
koncese

Jde o formu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Koncese může mít řadu právních názvů
a charakteristik odpovídajících legislativě daného státu. V obvyklém případě přebírá smluvní strana
riziko při zajišťování určitých služeb, a to většinou za významný podíl na příjmech pocházejících od
uživatelů těchto služeb, kteří bývají povinni za služby zaplatit jedné nebo druhé smluvní straně. Evrop-
ská komise považuje za koncese také smlouvy, jimiž veřejná instituce zmocňuje třetí stranu, aby na její
účet uskutečnila infrastrukturní projekt nebo zajistila jiné služby, a v nichž se třetí strana zavazuje pře-
vzít provozní riziko projektu. Viz také soukromé dodávky veřejných služeb (contracting out).

consolidated accounts
konsolidované účty

Viz „consolidation“.

consolidated fund
konsolidovaný fond

Hlavní fond, do kterého se soustřeďují veškeré příjmy a z něhož se platí veškeré výdaje, pokud zákon
nestanoví jinak; je ekvivalentem jednotného účtu státní pokladny. Výrazu se užívá v mnoha zemích
Commonwealthu. Viz také „general fund“.
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consolidation
konsolidace

Postup, při němž dochází k vyloučení vzájemných přerozdělovacích operací mezi různými minister-
stvy/agenturami/jednotkami a jinými složkami vlády tak, abychom získali nezkreslenou informaci
o celkových objemech všech vládních transakcí provedených pouze vůči zbytku ekonomiky.

consumption of fixed capital
spotřeba fixního kapitálu

Snížení hodnoty fixního kapitálu během rozpočtového období v důsledku fyzického opotřebení, běž-
ného zastarávání nebo zničení. Viz také „depreciation“.

contestability
zpochybnění

Akt, který zajistí, že se současně používaná politika vlády stane předmětem zkoumání a hodnocení.

contigency fund or reserve
rezervní fond nebo rezerva

Oddělený fond nebo rozpočtová položka vyčleněný/á z celkového objemu rozpočtu a představující
neúčelovou rezervu, které bude využito později k financování dopadů neočekávaných změn vnějších
podmínek. Ve střednědobém rozpočtování se rezervy využívají k tomu, aby se v rozpočtu zajistil dosta-
tečný manévrovací prostor a nedocházelo nadměrně k předčasnému přijímání výdajových závazků;
potřeba rezerv roste s délkou rozpočtového horizontu.

contingent liability
podmíněné závazky

Závazky, které sice již existují, avšak jejichž doba splatnosti a částka zatím nejsou s jistotou známé.
Nejde tedy o skutečné závazky a navíc může, ale nemusí dojít k jejich realizaci.

contracting out
soukromé dodávky veřejných služeb

Dohoda, kterou uzavírá ministerstvo nebo agentura s externím soukromým dodavatelem veřejných
služeb. Obchodní vztah většinou zahrnuje výstavbu rozsáhlé infrastruktury a také její využívání sou-
kromým investorem, který má určitý počet let právo na příjmy z ní plynoucí. Existuje několik druhů
takových kontraktů – Build Operate and Transfer (BOT – postav, provozuj a převeď), Build Lease
Transfer (BLT – postav, pronajmi, převěď), Build Own and Operate (BOO – postav, vlastní a provo-
zuj), Design Build Finance and Operate (DBFO – navrhni, postav, financuj a provozuj); případně jde
o udělení koncese.

control
kontrola

Viz „financial control“, „internal (management) control“.
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Copenhagen criteria
Kodaňská kritéria

Jde o kritéria schválená v roce 1993 Radou Evropy, která musejí splnit státy kandidující na vstup do EU.
Státy musejí prokázat dostatečně pevné postavení institucí zaručujících demokracii, právní systém,
respektování lidských práv a národnostních menšin, fungující tržní ekonomiku a dostatečnou schopnost
vyrovnat se s konkurenčními tlaky v rámci trhu EU. Kandidátské země musejí také být schopny přijmout
závazky vyplývající z členství v EU, pokud jde o její cíle v rámci politické, ekonomické a měnové unie.

corporate governance
správa obchodních společnosti

Pravidla a postupy, které zajišťují, že společnost je řádně a efektivně řízena, čímž se také rozumí, že
ředitelé a zaměstnanci se chovají v souladu se zákonem a obecně uznávanými pravidly.

corruption
korupce

Existují různé formy a definice korupce. Nejobecnější z nich říká, že jde o „zneužití veřejné nebo sou-
kromé pozice k přímému nebo nepřímému získání osobního zisku“.

cost driver
nositel nákladu

Jakýkoliv faktor, který se podílí na změně nákladů na činnost nebo výstup.

cost-benefit analysis
analýza nákladů a přínosů

Analýza, která v peněžních jednotkách porovnává náklady a přínosy (např. volný čas nebo dopady na
životní prostředí), které vždy nemusejí mít svoji tržní hodnotu. Analýza nákladů a přínosů kombinu-
je tři po sobě jdoucí kroky: (1) určení cílů a alternativní způsoby jejich dosažení, (2) rozbor dosaže-
ných změn ve formě přírůstků při použití daného alternativního postupu a bez něj a (3) srovnání nákla-
dů a přínosů jednotlivých návrhů.

cost-effectiveness analysis
analýza nákladové efektivnosti

Druh analýzy, který se používá při posuzování projektů nebo programů, jejichž výstupy nebo výsled-
ky jsou podobné. Užívá se při porovnávání alternativních projektů nebo programů, u nichž je možné
většinu výstupů určit, ale ne ocenit. Ukazatele nákladovosti zahrnují náklady na jednotku výstupu
nebo počet jednotek výstupu na jednu jednotku vstupu. Analýza má za cíl určit nejméně nákladný způ-
sob dosažení požadovaného záměru. Viz také „least-cost analysis“.

cost recovery
úhrada nákladů

Viz „user charges“.
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council of ministers
rada ministrů, vláda

Hlavní orgán rozhodující o vládních politikách; předsedá mu premiér a skládá se z některých minis-
trů (v mnoha zemích jde o všechny ministry). Rada se obvykle schází nejméně jednou týdně. Kon-
krétní úkoly obvykle vykonávají jednotlivé výbory. V některých zemích se rada ministrů nazývá kabi-
net, v jiných ministerský kabinet nebo jednoduše vláda.

current account
běžný účet

Příjmy (včetně dotací) a výdaje (včetně úroků), které nejsou kapitálovými operacemi.

current expenditure
běžný výdaj

Výdaj, který nelze považovat za kapitálový výdaj ani za kapitálový transfer. Viz také „capital expen-
diture“ a „capital transfer“.

current transfer
běžný transfer

Viz „capital transfer“.

debt management
řízení dluhu

Co nejefektivnější řízení dluhového portfolia veřejného sektoru s cílem dosáhnout co nejmenších
nákladů vynakládaných vládou na obsluhu dluhu. Dluhový management může být svěřen zvláštnímu
odboru ministerstva financí, státní pokladně nebo agentuře podléhající ministru financí.

decentralisation
decentralizace

Převod pravomocí na nižší úrovně vlády, které jsou na ústřední vládě relativně nezávislé. Tímto pře-
vodem dojde k posílení jejich rozhodovacích pravomocí, nejedná se však vždy také o finanční nezá-
vislost.

deconcentration
dekoncentrace

Převod pravomocí z ústředních ministerstev na regionální organizace nebo na agentury s větší mírou
samostatnosti tak, aby byly blíže občanům; zůstávají však součástí ústřední vlády.

deficit/surplus
deficit/přebytek

Existuje několik způsobu vymezení deficitu:
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• Deficit (nebo přebytek) je definován nařízeními Evropské rady, která navazují na Maastrichtskou
smlouvu a Amsterdamskou smlouvu, a to jako čisté výpůjčky (nebo půjčky) sektoru vlády jako cel-
ku tak, jak to odpovídá ESA95.

• Deficit vymezený na bázi peněžních toků (či pokladní bázi), jak je definován v metodice GFS 1986,
se rovná skutečným pokladním výdajům plus „půjčkám minus splátky“ minus pokladní příjmy
minus přijaté dotace od vyšších úrovní vlády. Na rozdíl od Maastrichtské a Amsterdamské smlou-
vy zahrnuje tento deficit pouze pokladní operace a „nad čárou“ (výraz používaný v národních účtech
pro odlišení skutečných a financujících operací) se objevují i transakce, které se podle SNA93
a ESA95 považují za financující (např. prodej majetkových podílů v rámci privatizačních progra-
mů.)

• Deficit na bázi závazků se stanoví jako deficit na bázi peněžních toků plus čistý přírůstek nedoplat-
ků nebo jako výdaje ve fázi ověřování (dosud nezaplacené faktury) plus „půjčky minus splátky“
minus příjmy (na bázi peněžních toků). Takto vykazovaný deficit nesmí zahrnovat závazky vyplý-
vající z dosud neuskutečněných objednávek a víceleté závazky.

departmental entreprise
ministerské zařízení

Výrobní nebo obchodní jednotka nezapsaná v obchodním rejstříku, která (1) má úzkou vazbu na minis-
terstvo/agenturu, (2) obvykle hospodaří s výsledkem běžného hospodaření (kladným či záporným)
nevelkého rozsahu a (3) jejíž hlavní činnost spočívá v zajišťování zboží a služeb pro vládní instituce
nebo veřejnost, avšak (4) jejíž činnost má pouze malý rozsah.

depreciation
odpisování

Snižování hodnoty aktiv v čase tak, jak dochází k jejich fyzickému opotřebení nebo k zastarávání.
V akruálním účetnictví jsou odpisy rozloženy na celou dobu životnosti aktiva a hodnotu daného akti-
va snižují v každém roce. Odpisování používané ve finančním účetnictví, případně způsob užívaný
pro účely stanovení základu daně, se může lišit od kategorie spotřeba fixního kapitálu, kterou vyka-
zují národní účty, zvláště v období inflace. Viz také „consumption of fixed capital“.

discounting
diskontování/odúročení

Metoda porovnávání nákladů a přínosů, které se objeví (mohou se objevit) v různém období. Jedno
euro v roce n má současnou hodnotu 1/(1 + r)n eura v roce 0, kde r odpovídá „diskontní sazbě“. Viz
také „net present value“ a „internal rate of return“.

discretionary spending
diskreční výdaje

Zahrnují tu část rozpočtových výdajů, o jejichž výši vláda či parlament každoročně rozhodují; jde
např. o bydlení, vzdělání či zahraniční pomoc. Stojí v protikladu k „mandatorním výdajům“, mezi kte-
ré se řadí položky, které se opírají o zákonnou povinnost vlády zajistit zdroje, a dále tzv. „dlouhodo-
bě“ schválené rozpočtové výdaje, které umožňují realizovat odpovídající platby; např. jde o úroky
z vládního dluhu či výdaje v rámci nárokových programů. „Mandatorní“ část rozpočtu je často dale-
ko větší než část, o které se rozhoduje diskrečně (každoročně).
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double-entry accounting/bookkeeping
podvojné účetnictví

V systému s dvojím záznamem každý tok vede ke dvěma ekvivalentním zápisům, kreditnímu a debet-
nímu. Podle přijaté konvence zvýšení na aktivních účtech a snížení pasiv a čistého jmění jsou debet-
ní operace. Naopak, snížení na účtech aktiv a zvýšení pasiv a čistého jmění jsou kreditní operace.
Systém dvojího záznamu umožňuje kontrolu konzistentnosti všech tokových operací a změn stavo-
vých veličin.

earmarking
přiřazování daní k financování určité činnosti vlády

Přiřazování daní představuje praxi, která připisuje výnos určité daně nebo skupiny daní k financová-
ní určité vládní činnosti či skupiny činností.

economic classification
klasifikace podle ekonomických druhů

Klasifikace výdajů (či úhrad) a dispozic s majetkem podle ekonomických kategorií, které zdůrazňují
ekonomickou povahu transakcí (platy, úroky, transfery apod.). Viz také „objective-line item classifi-
cation“. Z hlediska mezinárodních standardů viz také „GFS“.

economy
hospodárnost

Pořizování finančních, lidských a fyzických zdrojů ve vhodné kvantitě, kvalitě a času a za nejmenší
náklady.

effectiveness
efektivnost (společensko-ekonomická, účelnost z hlediska společenských cílů)

Míra, v níž programy dosahují očekávaných cílů či výsledků. Efektivnost je nejvýznamnější součást
politiky poskytování „protihodnoty za peníze“ daňových poplatníků ve vládním sektoru. Zboží a služ-
by sice mohou být zajišťovány hospodárně a efektivně, pokud ale jejich prostřednictvím nedosáhne-
me požadovaných výsledků a cílů, došlo k promrhání zdrojů.

efficiency
efektivnost (ekonomická, nákladová)

Vztah mezi zbožím a službami, které byly v rámci programu či prostřednictvím činnosti vytvořeny
(outputs), a zdroji, které byly při tom spotřebovány (inputs). Nákladovost se měří jako náklady na jed-
notku výstupu.

end outcome
konečné výsledky

Viz „outcomes“.
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entitlement programme (demand-led programme)
nárokové (poptávkou tažené) programy

Výdajové programy s otevřeným koncem (obvykle jde o transferové či dotační platby), které v přípa-
dě, že příjemce splňuje všechny zákonné podmínky, zakládají nárok na výplatu transferu či dotace.
Rozšířeným příkladem mohou být dávky poskytované v rámci programů sociálního zabezpečení či
programů zaměřených na snižování chudoby.

estimates submission
předkládání dodatečných rozpočtových požadavků

Označuje soubor dokumentů předkládaný výdajovými jednotkami ministerstvu financí, jenž obsahu-
je a vysvětluje dodatečné požadavky na přidělení rozpočtových prostředků.

European Union (EU) Member States
členské státy Evropské unie

Evropská unie vznikala procesem kooperace a integrace, který započal v r. 1951 mezi šesti státy (Bel-
gie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí). Po téměř padesáti letech a čtyřech vlnách
rozšíření (1973: Dánsko, Irsko a Velká Británie; 1981: Rakousko; 1986: Španělsko a Portugalsko;
1995: Finsko a Švédsko) má EU patnáct členských států a připravuje se na páté rozšíření, tentokrát
na východ a jih Evropy.
Polsko, Maďarsko, Česká republika, Estonsko, Slovinsko a Kypr zahájily přístupové rozhovory již 
v r. 1998. Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Malta je zahájily v r. 1999. Dále je
kandidátem členství Turecko.

evaluation
hodnocení

Hodnocení programů představuje hloubkové vyhodnocení ekonomických, finančních, sociálních a dal-
ších efektů vyvolaných programem nebo navrhovanou politikou. Souhrnná hodnocení se provádějí
poté, co program je již nějakou dobu realizován (hodnocení ex post ) s cílem zjistit jeho efektivnost
a vyhodnotit jeho celkový přínos. Formalizované hodnocení se obvykle provádí v průběhu realizace
programu (průběžné hodnocení) s cílem zlepšit jeho efektivnost.

evaluation design
metoda a způsob hodnocení

Logický modelový postup, jehož použití v hodnotící studii umožní činit závěry o výsledcích progra-
mu. Současně s volbou metody musí realizátor studie stanovit i typ informací, které bude použití navr-
hované metody vyžadovat, a typ analýzy, který bude na jejich základě proveden.

ex ante control (a priori audit)
kontrola ex ante/audit

Provádí se před uvolněním konkrétního výdaje; součástí je prověření obdržených platebních příka-
zů a podpůrných dokumentů, dále toho, zda transakce byla řádně schválena, zda je legálně a správ-
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ně provedena a zda je v souladu se schváleným rozpočtem. Tyto kontroly mohou být zajišťovány
institucí na úrovni ústřední vlády či přímo ministerstvem financí nebo rezortním ministerstvem/agen-
turou.

ex post control (a posteriori audit)
kontrola ex post/audit

Viz „audit“.

expenditures
výdaje

Tohoto výrazu se občas nepřesně používá pro pojmenování peněžní úhrady (platby). Přesná definice
však říká, že jde o náklad na získání zboží nebo služby bez ohledu na dobu provedení související plat-
by. Výdaje na zboží a službu se objevují již v okamžiku, kdy kupci vznikne závazek vůči prodejci,
tedy v okamžiku, kdy buď (a) vlastnictví dané věci či využívání služby přejde z prodávajícího na nové-
ho vlastníka, nebo (b) kdy je dodávka zboží nebo služby ukončena podle přání spotřebitele.

expenses
úhrady

V metodice GFS 2000 se výdaje jako „expenses“ definují jako tokové operace, které v průběhu účet-
ního období zmenší čisté jmění. Mezi výdajové operace patří odměny zaměstnancům, spotřeba zbo-
ží a služeb, spotřeba hmotného majetku, výdaje spojené s majetkem (úroky nebo nájemné), sociální
dávky, podpory, dotace a různé další operace jako transfery nevýdělečným organizacím nebo náhra-
da škody nebo újmy. Za výdajové operace se nepovažuje získání nefinančních aktiv a finanční opera-
ce.

external audit
vnější audit

Jde o audit prováděný subjektem vně kontrolované instituce a na ní nezávislým. Jeho cílem je podat
přehled a zprávu o účtech dané organizace, o jejích finančních výkazech, o zákonnosti a správnosti
jejích operací, o postupech finančního managementu a finančního hospodaření. Subjekty odpovědné
za vnější audit vládních aktivit nejčastěji podávají zprávu přímo parlamentu a jejich činnost souvisí
s nejvyšším kontrolním úřadem.

external debt
vnější dluh

Dluh vůči nerezidentům dané země.

extra-budgetary funds/accounts (EBF)
mimorozpočtové fondy/účty

Výraz se obvykle vztahuje k vládním činnostem, které nejsou zahrnovány do ročního rozpočtu. Navíc
mimorozpočtové fondy mohou podléhat jinému typu řízení pokladních operací, kontroly a výkaznic-
tví než samotný rozpočet. Existuje mnoho odlišných druhů mimorozpočtových fondů, včetně napří-
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klad fondů sociálního zabezpečení, které podléhají jiné právní úpravě, plodinových fondů, které pou-
žívají podpor určených k pěstování určitých plodin, nebo fondů, jejichž zdroje tvoří daňové příjmy
přiřazené k financování konkrétního účelu.

financial audit (regularity audit)
finanční audit (audit správnosti)

Viz „audit“.

financial control
finanční kontrola

Prvky vnitřní (nebo manažerské) kontroly, které se vztahují k finančním záležitostem a hospodaření.
Viz také „internal (management) control“.

financial instrument
nástroj finančního trhu

Jakýkoliv smluvní vztah, který znamená zvýšení finančních aktiv jedné strany a finančních závazků
nebo čistého jmění strany druhé.

financial ledger system
systém hlavní účetní knihy

Viz „general ledger system“.

financial management
finanční management

Zavedení právních a administrativních systémů a postupů, které ministerstvům a podřízeným agentu-
rám umožňují, aby prováděly svou činnost tak, aby bylo zajištěno správné využití veřejných prostředků
podle pravidel poctivosti, účelnosti, efektivnosti a správného nakládání s veřejnými prostředky. Finanč-
ní management zahrnuje správu příjmů, řízení a kontrolu vládních výdajů, finanční účetnictví a výkaz-
nictví, pokladní management a v některých případech i řízení aktiv.

financial reporting
finanční výkaznictví

Předkládání finančních informací o dané instituci (vláda nebo rezortní ministerstvo) jiné instituci, kte-
rá si je vyžádala (parlament, ministerstvo financí). Zahrnuje všechny výkazy a zprávy, které obsahu-
jí finanční informace, jež jsou obecně dostupné z finančního účetnictví a používaného systému výkaz-
nictví.

financial statements
finanční výkazy

Účetní výkazy připravené danou institucí, které obsahují údaje o jejím finančním hospodaření a finanč-
ní situaci. V případě akruálního účetnictví se vyžaduje vypracování výkazu finanční pozice nebo roz-
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vahy, které zachycují celková aktiva, pasiva a čistou hodnotu. Výkaz finančního hospodaření nebo pro-
vozní výkaz uvádějí přehled příjmů a výdajů za dané období, výkaz změny čistého jmění vysvětluje
pohyb mezi počáteční a konečnou rozvahou. Tyto akruální výkazy se doplňují výkazem o peněžních
tocích. Všechny výkazy musejí obsahovat dostatečně vysvětlující poznámky či potřebné tabulky. Ana-
lytický rámec GFS 2000 zahrnuje následující tabulky: „Vládní operace“, která podává přehled o ope-
racích vlády jako celku v průběhu daného období, „Přehled dalších ekonomických toků“, která zachy-
cuje vliv jiných transakcí na vládní finanční situaci, „Rozvahu“ a „Výkaz o zdrojích a použití hotovosti“.

financing
financování

Veškeré transakce s finančními aktivy a pasivy, kterými se financuje běžný deficit nebo umisťuje pře-
bytek. V širším smyslu slova pak jde o způsoby, jejichž prostřednictvím vláda získává finanční zdro-
je na provádění svých programů, projektů a výdajových politik.

fiscal deficit
fiskální schodek (deficit)

Viz „deficit“.

fiscal policy rules
pravidla fiskální politiky

Trvalá omezení fiskální politiky, většinou vyjádřená ve formě ukazatele (ukazatelů) hodnocení cel-
kového hospodaření, jako například poměr deficitu ku HDP, poměr dluhu ku HDP. V rámci EU byla
taková pravidla začleněna do Maastrichtské a Amsterdamské smlouvy.

fiscal transparency
fiskální průhlednost (transparentnost)

Způsob poskytování informací veřejnosti, konkrétně informací o funkcích a organizaci vlády, jejích
ekonomických a fiskálních záměrech a cílech, o finančních výhledech a účtech veřejného sektoru. Jde
rovněž o přístup ke spolehlivým, vyčerpávajícím, včasným, přehledným a mezinárodně srovnatelným
údajům o činnostech vlády, včetně operací prováděných mimo vládní sektor. Jen tak mohou voliči,
zákonodárci i finanční trhy správně posoudit současnou a budoucí finanční pozici vlády.

fiscal year
rozpočtový rok

Období, na které je sestavován pravidelný rozpočet, účetní období, k němuž se vztahují položky pří-
jmů a výdajů, a období, za které se předkládá závěrečný účet. Nepatří sem dodatkové období na počát-
ku nového rozpočtového roku, po které mohou zůstat účty uplynulého roku neuzavřeny.

fixed assets
dlouhodobá hmotná aktiva

Dlouhodobý majetek kromě půdy, minerálních zdrojů, lesního porostu a podobných nereprodukova-
telných hmotných aktiv, která jsou využívána při produkci v domácím výrobním sektoru, dále pak jsou
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využívána při produkci vládních statků pro civilní účely a poskytovateli neziskových služeb domác-
nostem. Do dlouhodobých hmotných aktiv patří také rodinné domy, stálé bydlení pro vojenský per-
sonál, cvičiště, tažná zvířata a dobytek.

float
závazek ke splatnosti

Šeky vydané, ale dosud neproplacené. Objem závazku se vyjadřuje jako rozdíl mezi šeky vydanými
prostřednictvím státní pokladny a již proplacenými částkami, které se objevují na hlavním účtu stát-
ní pokladny. O takto zjištěný závazek by se měly upravit celkové výdaje. Někdy se používá výraz „pro-
středky na cestě“. Termín „float“ se užívá také pro účetní závazky, které ještě nejsou splatné (např.
faktury hrazené v nejposlednějším možném termínu před vznikem sankcí ze strany věřitele).

floating debt
neuhrazený dluh

Objem závazků s výjimkou smluvních závazků s pevně stanovenou dobou splatnosti, které se vzta-
hují k dodávkám zboží a služeb, které vláda již obdržela, ale ještě neuhradila. Jde vlastně o nahro-
maděné neuhrazené faktury. (V některých zemích se tohoto výrazu používá pro nekonsolidovanou část
krátkodobého vládního dluhu.)

foreign debt
zahraniční dluh

Viz „external debt“.

forward commitments (multi-year commitments)
budoucí závazky (víceleté závazky)

Závazky, které se vztahují k období delšímu než jeden rok (smlouva o budování infrastruktury). Sle-
dování všech skutečných budoucích závazků je podstatné pro správné rozpočtování a kontrolu výda-
jů. V mnoha zemích se schválené budoucí závazky objevují přímo v rozpočtu.

fraud
podvod

Existuje několik forem projevů nezákonnosti. Pokud jde o výdaje, jedná se o jakýkoliv záměr nebo
nedbalost:
• použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných výkazů nebo dokumentů, které mají

za následek nesprávné použití nebo neoprávněné zadržení prostředků,
• zatajení informace o porušení některé povinnosti, které vedlo ke stejným následkům,
• použití prostředků k jinému účelu než k určenému.

Pokud jde o příjmy, pak lze jmenovat následující záměry nebo nedbalosti:
• použití nebo předložení falešných, chybných nebo neúplných výkazů nebo dokumentů, které mají

za následek nezákonné snížení rozpočtových zdrojů,
• zatajení informace o porušení některé povinnosti, které vedlo ke stejným následkům,
• nesprávné použití zákonně nabytého přínosu se stejnými následky.
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full costs
plné náklady

Objem všech nákladů, které si program nebo činnost vyžádaly, včetně spotřeby fixního kapitálu, mimo-
řádných výdajů a nákladů, které se k programu váží, avšak které nesl jiný subjekt než ten, který byl
odpovědný za program.

functional classification
funkční třídění/paragrafy

Třídění výdajových transakcí a změn ve finančních aktivech podle funkcí vlády. Funkční třídění exi-
stuje nezávisle na organizaci nebo jednotce, která činnost či funkci zajišťuje. Standard Classification
of Functions of the Government (COFOG) připravená OSN se snaží usnadnit mezinárodní srovnává-
ní a sestavení účtů důchodů odpovídající Systému národních účtů (System of National Accounts –
SNA).

general fund
všeobecný rozpočtový fond

Účet, na který přichází většina daňových příjmů, a zároveň účet, z kterého se hradí většina běžných
výdajů na činnost vlády. Jde o opak k přiřazeným příjmům, speciálním fondům, mimorozpočtovým
fondům a svěřeneckým fondům. V případě Commenwealthu se všeobecný rozpočtový fond nazývá
konsolidovaný fond.

general government
sektor vlády, vládní sektor

Podle Systému národních účtů se „general government“ definuje jako seskupení jednotek na jed-
notlivých úrovních vlády – ústřední, v případě federativního uspořádání i zemských a místních
vlád –, a systému sociálního zabezpečení. Za vládní jednotky se považují také ty jednotky, které
kromě realizace politik a regulačních funkcí vlády zajišťují veřejné služby pro soukromou i vlád-
ní spotřebu a přerozdělují příjmy a bohatství. Hlavním znakem vládní jednotky je schopnost uklá-
dat přímo nebo nepřímo daně a další povinné odvody, pro které nemají jiné sektory přímé „quid
pro quo“. Viz také „central government“, „local government“, „state government“, „subnational
government“.

general ledger system
hlavní účetní kniha

Jádro systému zahrnující plnění rozpočtu, účetnictví a finanční výkaznictví. Systém/y, který/é shro-
mažďuje/í údaje o schválených a dodatečných výdajových alokacích, rozpočtových opatřeních, uvol-
ňování prostředků (také appropriations, allotments, warrants, cash plans); závazky, odpočet prove-
dených výdajů a platby proti schválenému rozpočtu a uvolněné prostředky. Hlavní účetní kniha
zahrnuje samotnou účetní knihu (knihy), dále zaznamenává údaje o příjmech, dluhu a dalších závaz-
cích, finančních aktivech (a také o fyzických aktivech, používá-li se akruální účetnictví) a další finanč-
ní transakce (např. mezi vládními agenturami). Viz také „government financial management informa-
tion system“.
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general purpose financial reports
obecné finanční zprávy

Finanční zprávy, které obsahují informace určené k obecnému použití pro širokou veřejnost.

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
obecně přijímané postupy účtování

GAAP (ve Velké Británii se užívá výrazu „Practice“) jsou účetní koncepty či principy, na nichž se
shodly svazy účetních expertů a jiné profesní orgány. V mnoha zemích vláda po poradě s odborníky
z oboru účetnictví takové postupy přímo předepisuje. V některých státech EU (např. Francie) se „obec-
ný účetní plán“ považuje za základ účtové osnovy a dalších účetních postupů.

generational accounting
mezigenerační účetnictví

Účetní systém používaný k určení přerozdělovacích prvků obsažených ve vládních politikách ve vzta-
hu k jednotlivým věkovým kohortám žijící populace. To se provádí pomocí výpočtu čisté současné
hodnoty daní (zaplacené daně minus přijaté dávky) zaplacených v průběhu celého života jednotlivých
generací za předpokladu nezměněné výdajové a daňové politiky. Za generaci se považují všichni muži
a ženy (pro obě pohlaví se vzhledem k rozdílnému objemu placených daní a přijatých dávek sestavu-
jí různé výpočty) narození v jednom roce. Tato technika je velmi náročná z hlediska vstupních dat
a výsledky jsou závislé na velkém množství zjednodušujících předpokladů. Metoda se případně pou-
žívá jako doplněk pro analýzy udržitelnosti fiskální politiky a mezigeneračního přerozdělování.

goals and objectives
cíle a záměry

Oba termíny se používají k popisu zamýšlených měřitelných výsledků, kterých by mělo být dosaže-
no prostřednictvím vládních programů a činností. „Záměry“ (objectives nebo general objectives) infor-
mují o širších výsledcích, k jejichž dosažení bude třeba více let a které obvykle vyžadují spolupráci
mnoha lidí, různých činností, procesů a mezistupňů. „Cíle“ (nebo specific objective) se dotýkají kon-
krétních výsledků, často přesně měřitelných (čas, náklady, počet, kvalita), kterých lze dosáhnout v krat-
ším časovém období. Často samy o sobě představují mezistupně dosažení široce vymezených zámě-
rů.

governance
správa věcí veřejných

Vykonávání politické moci k řízení státních záležitostí. Spolehlivá správa věcí veřejných musí zahr-
novat politickou odpovědnost, svobodu sdružování a veřejné spoluúčasti, odpovídající právní rámec,
transparentnost a účinné a účelné řízení veřejného sektoru.

government financial management information systems
informační systémy vládního finančního managementu

Informační systémy, které umožňují ministerstvům/agenturám řídit jejich programy účinně a účelně
a v souladu se zákonem. Ve středu takového systému stojí postupy účtování a výkaznictví, jejichž pro-
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střednictvím se v hlavní účetní knize zachycují veškeré příjmy a výdaje. Další informace a systémy
musejí být považovány za doplňkové a podpůrné a musejí také vyhovovat standardům požadovaným
účetnictvím. Manažerské informační systémy tvoří hlavní prvek kontroly; proto samy musejí být účel-
né a provozované s odpovídajícími náklady. Viz také „general ledger system“.

Government Finance Statistics (GFS)
vládní finanční statistika

GFS je publikována Mezinárodním měnovým fondem. Verze z roku 2000 představuje zásadní revizi
minulé verze z roku 1986, například ve vztahu k informacím požadovaným na akruální bázi. Manuál
GFS 2000 má být vydán koncem roku 2000 nebo v roce 2001.

grants
transfery, převody

V metodice GFS se za dotace považují dobrovolné běžné nebo kapitálové převody mezi vládními jed-
notkami, mezi nadnárodními organizacemi a vládou (např. Phare). Také dobrovolný transfer ve pro-
spěch soukromého sektoru nebo soukromé osoby se často nazývá dotace.

gross fixed capital formation
hrubá tvorba fixního kapitálu

Hodnota nového nebo již existujícího majetku nevojenské povahy, pozemků nebo zařízení získaného
vládou nebo vyrobeného na její účet snížená o prodej takového majetku. Zahrnuje se pouze majetek,
jehož doba životnosti přesahuje jeden rok a jehož pořizovací cena přesahuje danou prahovou velikost.
Změny stavu vládních zásob se zahrnují do tvorby kapitálu, ale nikoliv do tvorby fixního kapitálu. Po
odečtení spotřeby investičního majetku (odepsaného investičního majetku) se získá údaj o čisté tvor-
bě fixního kapitálu.

impact
dopad

Termín „dopad“ se často používá jako synonymum k výrazu „výsledek“. Čistý dopad programu pak
popisuje výsledky, které programu lze skutečně přiřadit. Nezahrnují se vnější vlivy a k určení čistého
dopadu se používají zvláštní hodnoticí metody. Analýzy dopadů sledují skutečné přínosy programu
nebo výdajové politiky pro jejich okolí (např. studie dopadu na životní prostředí) nebo ukazují, v jaké
míře program v současné době poskytuje očekávané přínosy (např. pozorovatelné na skupině příjem-
ců výstupů programu).

imprest fund
zvláštní fond

Fond vedený v pevně dané měně nebo „petty-cash“ fond, který tvoří hotovost, vládní šeky nebo
prostředky na bankovních účtech, které byly poskytnuty zálohově a jsou vedeny jako „fond stojí-
cí mimo státní pokladnu“, ze kterého se čerpají prostředky pouze ke zvláštním účelům a se sou-
hlasem určeného správce. Fond může být revolvingového typu, který se znovu naplňuje do pře-
dem daného objemu či celé částky prostředků, nebo může jít o zákonem stanovený objem pro-
středků.
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inputs
vstupy

Zdroje používané k výrobě výstupů. Objevují se obvykle v podobě výdajů nebo zdrojů jako takových
(např. počet zaměstnanců). Vstup může být výstupem dřívějších činností.

institution
instituce

Někdy se používá jako synonymum k výrazu „organizace“ nebo „subjekt“, například ministerstvo.
Termínu se však užívá i v jiném smyslu, a to k popisu formálních a neformálních pravidel chování
a vynutitelnosti dodržování takových pravidel.

institutional sector
institucionální sektor

Jde o soubor institucionálních jednotek s obdobnými charakteristikami chování (např. veřejný či vlád-
ní sektor).

institutional unit
institucionální jednotka

Podle SNA a GFS 2000 se za institucionální jednotku považuje ta, která hospodaří s vlastními akti-
vity a pasivy a svým jménem provádí ekonomické a finanční činnosti. Rozeznávají se tři typy vlád-
ních jednotek:
• administrativní jednotky ústřední a místních vlád, včetně mimorozpočtových fondů,
• fondy sociálního zabezpečení,
• netržní a neziskové organizace, které jsou kontrolovány a převážně financovány vládou.

internal audit
vnitřní audit

Odpovídá auditu prováděnému odborem nebo útvarem ministerstva nebo jiné vládní organizace pově-
řené vedením tím, aby provedla kontrolu a hodnocení postupů používaných v rámci dané organizace
s cílem omezit prostor pro chyby, podvody a zbytečné výdaje. Útvar vnitřního auditu musí pracovat
nezávisle na ostatních odborech a výsledky své činnosti předkládat přímo vedení.

internal (management) control
vnitřní kontrola

Definice říká, že jde o „organizaci, metody a postupy, které se používají k zajištění toho, aby vládní
programy dosáhly zamýšlených výsledků; aby zdroje určené na tyto programy odpovídaly navrženým
cílům a záměrům dané instituce; aby se při realizaci programu předešlo plýtvání, podvodům a korup-
ci; aby bylo možné získávat a pracovat se včasnými a spolehlivými informacemi (INTOSAI). V pra-
xi se do vnitřní kontroly zahrnuje široká škála činností, včetně například kontroly účetnictví, postu-
pů, zásobování, oddělení úkolů či finančního výkaznictví. Systém vnitřní kontroly vyžaduje účinnou
komunikaci v rámci celé organizace a rovněž vytvoření vhodných kontrolních postupů. Management
– nikoliv externí auditoři – je odpovědný za zřízení systému vnitřní kontroly a za sledování jeho čin-
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ností. Externí auditoři by se měli vyjádřit k úrovni vnitřní kontroly, k jejím nedostatkům či k její účin-
nosti, neboť při dobrém fungování vnitřní kontroly již není z jejich strany třeba detailní zkoumání jed-
notlivých operací či dokumentů. Viz také „accounting controls“, „administrative controls“ a „finan-
cial controls“.

internal rate of return (IRR)
vnitřní výnosová míra

Taková diskontní míra, při jejímž použití bude čistá současná hodnota investice rovna nule. Viz také
„disconting and net present value“.

inventory
zásoby

Zboží, další majetek či služby, které:
• se udržují pro zajištění běžného provozu,
• jsou vázány v procesu výroby pro následný prodej,
• případně budou spotřebovány při výrobě zboží, dalšího majetku nebo služeb, včetně dále využitel-

ných zásob a provozního materiálu, avšak bez odpisovaných aktiv.

least-cost analysis
analýza nejnižších nákladů

Metoda, která srovnává projekty nebo programy, které mají shodné výstupy nebo výsledky. Analý-
za nejnižších nákladů se používá k porovnání různých možností, které vedou k dosažení předem sta-
novených, avšak dosud nekvantifikovaných výstupů či výsledků. Viz také „cost-effectiveness analy-
sis“.

legitimacy
oprávněnost

Oprávněnost zde znamená, že při přijímání rozhodnutí o změně výdajové politiky v době jejího
provádění musí být brán ohled na původní rozhodnutí a jeho původní dopady musejí být zahrnu-
ty do nové politiky, ať již k tomu dojde při sestavování rozpočtu, nebo v jiném časovém okamži-
ku.

lending minus repayments
půjčky minus splátky

Viz „transactions in financial assets for policy purposes“.

liability
závazek, pasivum

Ztráta potenciální kapacity nebo budoucího ekonomického výnosu, kterých se musí daný subjekt vzdát
ve prospěch ostatních v důsledku rozhodnutí či operací provedených v minulosti. Závazek se objevu-
je v rozvaze pouze tehdy, když je pravděpodobné, že se budoucí ztráta výrobního potenciálu nebo
budoucích ekonomických přínosů uskuteční a že rozsah závazku lze spolehlivě určit.
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line-item classification
klasifikace položek rozpočtu

Viz „object classification“.

local government (or local authorities)
místní vláda

Místní vládou se rozumí soubor veřejných institucí, které spravují přesně stanovené území. V přípa-
dě federativního uspořádání jde o třetí stupeň, v unitárních státech se jedná o druhý nebo třetí stupeň
(regiony, okresy, obce atd.). Aby mohla působit samostatně, musí mít místní vláda schopnost vyko-
návat svoji pravomoc nezávisle na dalších stupních vlády. Viz také „central government“, „general
government“, „state government“, „subnational government“.

macroeconomic framework
makroekonomický rámec

Rámec, který obvykle zahrnuje prognózy platební bilance, reálného sektoru (nebo výrobního sekto-
ru), fiskálních účtů a měnového sektoru. Jde o nástroj určený ke kontrole vzájemného souladu před-
pokladů či predikcí, které se týkají ekonomického růstu, přebytku nebo schodku veřejných financí,
platební bilance, měnového kurzu, inflace, růstu zadlužení a jeho rozdělení mezi veřejný a soukromý
sektor, zahraničního zadlužení atd.

market testing
testování trhem

Proces, kterým ministerstvo/agentura zjišťuje, zda by produkci služeb dosud zajišťovanou vládním sek-
torem mohly převzít soukromé subjekty. Metoda market testing byla populární ve Velké Británii v prů-
běhu 80. a 90. let, kdy se používala k hodnocení služeb, které měly být privatizovány nebo které měl
vládní sektor přestat zajišťovat.

medium-term budget framework (MTBF)
střednědobý rozpočtový rámec

Přehled odhadovaných vládních příjmů a výdajů v střednědobém období (obvykle 3–5 let).
V závislosti na potřebách jednotlivé země se sestavuje v různě detailním členění. V některých
zemích se používá i víceletého rozpočtování. V těchto zemích jsou pak víceleté výdajové polož-
ky probíhajících výdajových programů základem pro rozpočtové vyjednávání v následujících
letech. V jiných zemích se rámec využívá pouze jako doplňkový zdroj informací. Údaje obsaže-
né ve víceletém rámci bývají obvykle každým rokem aktualizovány s tím, že se vždy na konec
období přidá další rok.

medium-term expenditure framework (MTEF)
střednědobý výdajový rámec

Součást střednědobého rozpočtového rámce, která se zaměřuje na výdajovou stranu. Viz také „medi-
um-term budget framework“.
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medium-term fiscal (or financial) framework (MTFF)
střednědobý fiskální (nebo finanční) rámec

Odhad celkových příjmů, výdajů a způsobu financování na střednědobé období. Viz také „medium-
term budget framework“.

mission
poslání

Obecná zpráva o cílech a záměrech programu či organizace.

modified accrual accounting
modifikované akruální účetnictí

Viz „acrual accounting“.

modified cash accounting
modifikované účetnictví na bázi peněžních (pokladních) toků

Viz „cash-based accounting“.

monetary finacial assets and liabilities
peněžní finanční aktiva a pasiva

Aktiva a pasiva, která mají být přijata nebo uhrazena v pevných či přesně určených peněžních částkách.

multi-year budget, multi-year estimates
víceletý rozpočet, víceleté odhady

Viz „medium term budget framework“.

net fixed capital formation
čistá tvorba kapitálu

Viz „gross fixed capital formation“.

net lending/borrowing
čisté půjčky/výpůjčky

GFS 2000 a ESA95 je definují jako čisté zvýšení finančních aktiv minus čisté zvýšení vzniklých závaz-
ků. Lze je rovněž vypočítat jako čisté saldo běžné bilance plus čisté pořízení kapitálových aktiv. Viz
také „lending minus repayments“.

net operating balance
čisté saldo běžné bilance

Jde o jedno z nejdůležitějších sald vládních operací připravované na základě metodiky GFS 2000. Vypo-
čítá se jako příjmy minus výdaje nebo jako změna čistého jmění vyplývající z provedených transakcí.
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net present value (NPV)
čistá současná hodnota

Čistá hodnota, která se stanoví jako náklady a výnosy diskontované ke stejnému časovému okamži-
ku. Metoda se používá obvykle při hodnocení nákladů a přínosů vybudování a využívání určitých
investic; touto metodou se náklady a přínosy za celou dobu životnosti investice diskontováním srov-
nají k době počátku výstavby. Viz také „discounting“.

net worth
čisté jmění

Čisté jmění je rozdíl mezi hodnotou všech aktiv a všech pasiv k určitému datu. Jde o saldovou polož-
ku v rozvaze.

non-financial assets
nefinanční aktiva

Aktiva, která zahrnují:
• aktiva, která nabývají formy výstupu z výrobního procesu. Zahrnují hmotná aktiva a zásoby. Ve vládním

sektoru se člení na budovy a stavby, stroje a zařízení, aktiva určená ke kultivaci a nehmotná fixní aktiva;
• aktiva, která nevznikla jako výstup výrobního procesu a objevují se buď v přirozené podobě (vodní

zdroje), nebo jsou vytvořena právně či účetně (vlastnická práva).

non-financial public sector
nefinanční veřejný sektor

Celkový vládní sektor plus nefinanční veřejné podniky. Nefinanční veřejný sektor nezahrnuje veřejné finanč-
ní podniky z toho důvodu, že by tak po konsolidaci došlo ke zkreslení statistiky o potřebách financování vlá-
dy a nefinančních podniků zahrnutím transakcí s centrální bankou nebo jinou státem vlastněnou bankou.

object classification
klasifikace podle cílů, tj. seskupení položek do programů podle cílů

Seskupení výdajů, které sdružuje ty položky pořízení konkrétního zboží nebo služeb, případně peněž-
ních transferů, které příslušejí k danému programu nebo činnosti. Tento přístup se často nazývá
také line-item classification.

obligation
budoucí závazek

Obecně jde vlastně o povinnost či budoucí závazek, skutečný nebo potenciální; někdy se používá
v užším významu jako závazek (commitment).

obligation – based budget
rozpočtování na bázi závazků

Rozpočet, který zahrnuje schválené položky vyjadřující nové závazky z titulu schválených výdajo-
vých programů či plánů. Existence takových položek opravňuje přijímat závazky vůči třetím oso-
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bám a v návaznosti na ně provádět platby bez ohledu na časové omezení dané rozpočtovým rokem.
Takovéto rozpočtové položky mají svůj vlastní časový cyklus a nejsou omezeny jedním rokem. Způ-
sob se již nepoužívá pro všechny výdaje, avšak může být vhodný pro zvláštní programy (například
v USA).

off-budget transaction (activity)
operace (činnost) realizovaná mimo rozpočet

Výraz „off-budget“ ve smyslu „mimo rozpočtovou soustavu“ se používá v jiném významu než „extra-
-budgetary“ ve smyslu „mimo rozpočet“, ale stále uvnitř rozpočtové soustavy. Prvně jmenované ope-
race provádí výdajová agentura nebo ministerstvo, jejichž operace by se měly objevit v rozpočtu (napří-
klad prostředky různých zvláštních fondů, jejichž prostřednictvím se upravují příjmy, které by jinak
musely být odvedeny do státní pokladny nebo ministerstvu financí a takto se mohou využít například
k odměňování zaměstnanců). Mimorozpočtový fond (obvykle zřízený zákonem nebo nařízením) pro-
vádí operace, které již z definice nejsou zahrnovány do rozpočtu, ale jsou součástí rozpočtové sou-
stavy. Viz také „extra-budgetary funds/accounts“.

operating activites
provozní činnosti

Činnosti spojené se zajišťováním zboží a služeb.

operating statement
provozní výkaz

Finanční výkaz, který zachycuje v daném časovém – zpravidla ročním – období plné náklady zdrojů
spotřebovaných daným ministerstvem nebo institucí při zajišťování jejich funkcí; zahrnuje rovněž
obnovovací náklady (uživatelské poplatky) a veškeré další běžné příjmy z nezávislých zdrojů a příj-
my od vlády. Jde tedy o výkaz příjmů a úhrad.

organic budget law
zákon o rozpočtových pravidlech

Zákon, který určuje způsoby a časový harmonogram sestavování, schvalování a plnění rozpočtu, jeho
účtování a předkládání závěrečného účtu ke schválení. V některých zemích mají rozpočtová pravidla
přednost před ostatními finančními zákony, např. před zákonem o účetnictví, o státní pokladně, o říze-
ní dluhu, o vnitřní kontrole, o územních rozpočtech atd. Zákon určuje práva a povinnosti při přípra-
vě, řízení a plnění ročního rozpočtu. Někdy se anglicky označuje jako budget system law.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD sdružuje 30 zemí, které respektují pravidla tržní ekonomiky, demokracii a lidská práva. Původ-
ně organizaci tvořilo 20 západoevropských států a států severní Ameriky (Rakousko, Belgie, Kanada,
Dánsko, Francie, SRN, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a USA). Později se připojilo Japonsko, Fin-
sko, Austrálie a Nový Zéland. Následně Mexiko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Korea. V září
2000 vstoupilo do OECD Slovensko, čímž se stalo 30. zemí.
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outcomes
výsledky

Ekonomické a společenské změny, ke kterým došlo v důsledku zvolené výdajové politiky, programu
nebo činnosti. Výsledky se liší od výstupů, které měří okamžitý přínos programu nebo činností. Napří-
klad výsledkem dechových zkoušek prováděných policií v rámci kampaně proti alkoholu za volantem
může být pokles počtu opilých řidičů, zatímco za výstup lze považovat počet řidičů, u nichž byla
zaznamenán vyšší obsah alkoholu v krvi. Programy mají obvykle dva druhy výsledků: (1) Konečné
výstupy, které odrážejí zamýšlený či skutečný cíl, jehož  se má díky programu nebo činnosti docílit.
(2) Mezivýsledky, které by měly vést k výsledkům konečným, avšak samy o sobě jimi ještě nejsou.
Viz také „otputs“, „performance indicators“ a „performance measurement“.

outlay
výdaj

Jiný výraz pro vládní výdaje. Viz „government expenditures“.

outputs
výstupy

Výrobky nebo služby, jichž bylo dosaženo díky programu nebo činnosti. Výstupy jsou důležité například
pro stanovení cílů, kterých mají pracovníci dosáhnout, a pro měření výkonnosti. V jakém rozsahu došlo
k pokroku z hlediska dosahování konečného cíle programu, však samy o sobě určit nemohou. V závislosti
na své povaze výstupy mohou, ale nemusejí být lehce měřitelné; například počet hospitalizovaných pacien-
tů se měří lépe než kvalita doporučení ke zdravotním problematikám poskytnutých ministru zdravotnictví.

output budgeting
rozpočtování na základě výstupů

Rozpočtový systém, který spojuje přidělení konkrétního objemu rozpočtových prostředků s konkrétní-
mi výstupy. V nejčistší podobě tohoto typu rozpočtování se výdaje zachycují na akruální bázi, nikoli
jako obvykle na bázi peněžních toků, a manažeři programů musí určit výstupy prostřednictvím „smluv“
sjednaných s ministerstvy. Až dodnes byl takový způsob zaveden pouze v jedné členské zemi OECD
(Nový Zéland), zatímco některé země, jako Velká Británie, se rozhodly pro rozpočtování na akruálním
základě, které by mělo mít mnoho shodných prvků s rozpočtováním orientovaným na výstupy.

outturn
skutečné příjmy nebo výdaje

payment order
příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě vydaný po obdržení účtu nebo faktury a po jejím ověření, který vydávají úředníci
rezortních ministerstev, dalších výdajových institucí nebo ministerstva financí.

pension funds (funded type)
penzijní fondy (fondované)

Instituce zřízené za účelem poskytování důchodových dávek určité zaměstnanecké skupině. Hospo-
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daří s vlastními aktivy a pasivy a provádějí finanční operace na vlastní účet a za tržních podmínek.
Takové penzijní fondy se zahrnují do finančního sektoru.

performance audit
výkonový audit

Viz „audit“.

performance budgeting
výkonové rozpočtování

Výkonové rozpočtování spočívá v setřídění vládních operací podle funkcí a programů a ve vazbě na
určené vládní záměry a cíle výdajových politik; zavedení výkonových ukazatelů pro každý program
nebo činnost a měření nákladů takových činností a dodaných výstupů. V praxi se často zaměňují výra-
zy „programové rozpočtování“ a „výkonové rozpočtování“, avšak první z nich znamená také jednu
z forem výkonového rozpočtování, která více zdůrazňuje potřebu účinné alokace zdrojů a třídění pro-
gramů podle cílů vládních výdajových politik. Jen stěží lze nalézt úplný systém výkonového rozpoč-
tování, zejména proto, že vyžaduje velmi vysokou úroveň zpracování informací a fungující systém
řízení. Viz také „planning programming budgeting system (PPBS)“.

performance indicators
výkonové ukazatele

Výkonnost může být sledována a určována pomocí různých technik měření a ukazatelů. Měření odpo-
vídají konkrétním údajům o vstupech, výsledcích nebo výkonech (např. počet policejních jednotek,
které jsou v daný okamžik k dispozici). Ukazatele se používají jako odhady v případech, kdy získání
konkrétních údajů je těžké nebo příliš nákladné (např. cena na ulici prodávaných zakázaných drog
coby ukazatel výsledku protidrogového programu). V praxe se však oba výrazy často zaměňují. Výko-
nové ukazatele se mohou používat k hodnocení vstupů, procesů, výstupů a výsledků. Viz také „per-
formance measurement“.

performance measurement
měření výkonnosti

Hodnocení efektivnosti a účelnosti programu nebo činností určité organizace pomocí měření odpoví-
dajících vstupů, procesů, výstupů a výsledků. Používá se „performance measures“ nebo „performan-
ce indicators“.

planning programming budgeting system (PPBS)
systém plánování, programování, rozpočtování

Způsob soustavného programového rozpočtování vznikl v USA v roce 1965 a později se rozšířil do dal-
ších zemí. PPBS se skládá ze tří základních etap: (1) v etapě plánování se využívá analýzy k určení cílů
daného programu a k nalezení vhodných řešení; (2) ve fázi tvorby programů jsou prostředky vyhodnoce-
ny a porovnány s řešeními navrženými v etapě plánování. Soubor činností se zpracuje do víceletých pro-
gramů, které jsou ohodnoceny a porovnány. Ke srovnání různých programů a činností a jejich schopnosti
dosáhnout požadovaného cíle se využívá analýza nákladů a přínosů a analýza nákladové efektivnosti (cost-
-benefit and cost-effectiveness analyses); (3) v etapě rozpočtování se vybrané programy přeformulují do
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ročního rozpočtu. Po několikaletém úsilí, které nepřineslo očekávané výsledky, byl PPBS opuštěn, avšak
s některými jeho prvky se lze setkat dodnes (výkonové rozpočtování). Viz také „performance budgeting“.

planning reserve
plánovací rezerva

Malá část z celkové hodnoty rozpočtových výdajů, která je ministerstvem financí (přeneseně) „dána
mimo“ ještě předtím, než dojde k sestavení rozpočtu. Následně ji vláda rozděluje mezi jednotlivé pro-
gramy podle aktuálních výdajových priorit jednotlivých rezortů, programů atd.

policy
politika

Soubor činností, které se mohou lišit podle povahy a podle příjemce a které směřují ke splnění hlav-
ních cílů a záměrů. Na rozdíl od programu se výdajová politika nemusí vždy provádět s přesně sta-
noveným rozpočtem.

policy balance
saldo operací politik vlády

V metodice GFS se za „saldo operací politik vlády“ považují čisté půjčky/výpůjčky minus čisté poří-
zení finančních aktiv v rámci realizace politik vlády nebo příjmy minus výdaje minus čisté pořízení
dlouhodobého majetku minus čistý přírůstek finančních aktiv získaných na netržním základu. Zápor-
ná hodnota salda operací politik vlády vyjadřuje potřebu financování z hlediska řízení likvidity. Toto
saldo celkového schodku/přebytku koresponduje s definicí metodiky GFS z roku 1986, avšak na akru-
álním základě. Viz také „deficit/surplus (on cash basis)“.

predictability
predikovatelnost

Predikovatelnost v řízení rozpočtu znamená, že vedoucí pracovníci by měli již předem znát objem zdro-
jů určených na jejich programy. Nedostatečná možnost předvídat (predikovat) představuje problém pro
úředníky, kteří mají plánovat objem zajišťovaných služeb. V každém případě však prognózování vyža-
duje určitou úroveň makroekonomické stability. Předvídatelnost celkových vládních výdajů a celkové-
ho fiskálního salda dává soukromému sektoru jistotu, že může vycházet z jistých ekonomických a finanč-
ních předpovědí, jimž přizpůsobí svoji vlastní produkci, marketing a investiční rozhodování.

programme
program

Skupina činností směřujících k zajištění předem stanovených vládních cílů (zvýšení produkce země-
dělských plodin). Program by měl být cílen na konkrétní skupinu obyvatel; měl by mít stanovený roz-
počet, lidské a ostatní potřebné zdroje a jasně určené cíle a výstupy.

programme budgeting
programové rozpočtování

Viz „performance budgeting“.
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programme classification
programová klasifikace

Třídění státního rozpočtu a výdajů podle programů, do nichž spadají jednotlivé vládní aktivity. Pro-
gramová klasifikace je primárním rozpočtovým hlediskem pro formulaci i pro plnění rozpočtu v zemích,
které využívají programové rozpočtování. Obvykle se však používá společně s dalšími klasifikacemi
(organizační, druhová) a v některých systémech napomáhá i k rozborům a sestavování výkazů podle
vnitřně stanoveného funkčního členění.

project
projekt

Nedělitelná činnost, která se uskutečňuje v rámci stanového času, s určeným rozpočtem a jasně urče-
nými cíly a výstupy.

provincial government
vláda provincie

Viz „state government“.

public corporation
veřejný podnik

Společnost nebo podnik kontrolovaný vládou. Vláda má rozhodující vliv v podniku, jestliže má mož-
nost určit jeho strategii, například jmenováním ředitelů. Kontroly nad podnikem vláda obvykle dosa-
huje, jestliže vlastní více než polovinu hlasovacích práv. V některých případech lze kontrolu provádět
prostřednictvím zvláštního zákona, vlastnictvím blokační minority nebo nepřímo využitím kontroly
nad jiným veřejným podnikem.

public expenditure management (PEM)
řízení veřejných výdajů

Za veřejný výdaj se obvykle považuje výdaj provedený sektorem vlády, centrální vládou prostřednic-
tvím rozpočtu nebo jiných rozpočtových nástrojů a místními vládami. Tato publikace nezahrnuje mezi
veřejné výdaje náklady na činnosti státních podniků, které v podstatě patří do komerční sféry, a dále
sem nezahrnuje ani finanční instituce vlastněné státem. Řízení veřejných výdajů zahrnuje přípravu,
řízení a plnění rozpočtu. Plnění rozpočtu pak zahrnuje i předběžnou kontrolu a následnou kontrolu,
vnitřní i vnější audit, hodnocení a výkazy a zprávy sestavované v těchto různých etapách.

public investment programme (PIP)
program veřejných investic

Pohyblivý investiční program, který se obvykle uskutečňuje v období 3–5 let. Tyto programy se při-
pravují ve většině zemí s tranzitivní či rozvíjející se ekonomikou, které pro jejich financování získá-
vají půjčku nebo granty od nadnárodních organizací, jako je Světová banka či Banka pro obnovu a roz-
voj, případně dary v rámci dvoustranných vztahů. Veřejné investiční programy by měly být považovány
za součást střednědobého rozpočtového rámce přijímající země nebo by alespoň měly odpovídat střed-
nědobým fiskálním výhledům. Programy financované mezinárodními finančními institucemi často
pokrývají i významnou část běžných výdajů. Viz též „medium-term budgetary framework“.
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public quasi-corporation
veřejné kvazipodniky

Podniky nezapsané v obchodním rejstříku, které vlastní vláda a které nabízejí své produkty na trhu
a současně fungují podobně jako veřejné či státní podniky.

public sector
veřejný sektor

Vládní sektor jako celek plus veškeré veřejné podniky nebo podniky, na jejichž základním jmění se
výrazně podílí některý stupeň vlády.

quasi-fiscal operations
kvazifiskální operace

Činnosti centrální banky (případně jiného, státem vlastněného finančního nebo nefinančního podni-
ku), které svou podstatou odpovídají fiskálním operacím prováděným vládou. I když se realizují na
pokyn vlády, bývají obvykle financovány centrální bankou a neobjevují se ve státním rozpočtu. Jako
příklad může sloužit poskytování zvýhodněných úvěrů nebo prostředky centrální banky vynakládané
na pomoc problémovým komerčním bankám.

reconciliation
odsouhlasení platby

Obvykle jde o proces odsouhlasení příkazů k úhradě, které vydaly vládní agentury, se skutečnými plat-
bami z bankovních účtů podle bankovních výpisů. Takovéto odsouhlasení se může provádět i při jiných
fázích rozhodování o výdajích, např. v okamžiku přijetí závazku nebo vystavení příkazu k úhradě.

reliability
spolehlivost

Vlastnost vztahovaná ke kvalitě finančních informací, kdy předávaná informace o transakci nebo pří-
padu musí být pravdivá a bez zavádějících chyb nebo nepřípustných opomenutí; transakce nebo pří-
pad, která/ý se buď dá zaznamenat nebo u níž/něhož lze smysluplně očekávat, že bude zaznamenán/a.

reporting entity
vykazující jednotka

Vládní organizace nebo jednotka, která na základě zákona nebo nařízení zpracovává finanční zprávy
o plnění rozpočtu pravidelně v průběhu a/nebo na konci rozpočtového období (závěrečný účet). Zprá-
vy se předkládají ministrovi financí, parlamentu nebo nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

reporting model
způsob vykazování

Uspořádání a způsob předkládání finančních výsledků – zahrnuje především výčet tabulek a komen-
tářů o tom, jak jsou jednotlivé části vzájemně propojeny a jak se v různých výkazech označují klíčo-
vé ukazatele.
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revaluation
přecenění

Ohodnocení objemu aktiv tržními cenami platnými k určitému datu.

revenue estimate
odhad příjmů

Odhad příjmů pro příští rok nebo více následujících období. Sestavení takových odhadů je základní
podmínkou přípravy rozpočtu. Odhady musejí být obvykle během rozpočtového období několikrát
aktualizovány.

risk analysis/assessment
analýzy (ocenění) rizika

Soustavné sledování a následné zapracování možného vývoje odlišného oproti výchozím podmínkách
a/nebo vývoje očekávaných událostí do rozpočtu tak, aby mohl na odlišné podmínky či události rea-
govat. Mezi takové příklady patří riziko války, bankovních krachů, povodně a jiné přírodní katastro-
fy, epidemie nakažlivé nemoci atd. Viz také „contingent liability“.

service quality
kvalita služeb

V širším smyslu slova odpovídá „kvalita služeb“ hledisku účelnosti. Bývá nicméně používána v užším
smyslu jako výraz odpovídající uspokojení bezprostředních potřeb uživatele, jako je včasnost, dostupnost,
přesnost nebo plynulost poskytování služeb. Takové vlastnosti tedy souvisejí s kvalitou služeb spíše než jen
s objemem. Většina států EU se snaží o změnu v přístupu k poskytování služeb v rámci veřejného sektoru
a o reformu ve prospěch vnímání přání jejich spotřebitelů (např. „Citizen’s Charter“ ve Velké Británii).

social security funds
fondy sociálního zabezpečení

Fondy, z nichž se zajišťuje výplata sociálních dávek společnosti prostřednictvím systému sociálního pojiš-
tění, který obvykle zahrnuje povinné platby příspěvků zúčastněných. Ve většině zemí jsou tyto fondy
spravovány odděleně od ostatních vládních činností, hospodaří podle vlastního rozpočtu a odpovídají za
svá aktiva a závazky. Ty systémy sociálního zabezpečení, v nichž k oddělení aktiv a závazků od státních
nedochází, se fondy sociálního zabezpečení nenazývají. Podle GFS se za nejvhodnější považuje zařadit
fondy sociálního zabezpečení mezi instituce dané úrovně vlády, pod jejichž jurisdikci spadají. Jiný způ-
sob spočívá v zahrnutí všech fondů v odděleném subsektoru. Vládní nebo zaměstnanecké penzijní plá-
ny mezi fondy sociálního zabezpečení nepatří. Jde o finanční instituce, které nejsou součástí veřejného
sektoru.

special accounts
zvláštní účty

Účty, které obsahují operace „mimořádného“ charakteru, jež se vymykají běžnému postupu při schvalo-
vání a zaznamenávání výdajů. Příkladem mohou být „dočasné účty“ (určené pro zálohy), operace, jejichž
oprávněnost je zpochybnitelná, operace mimorozpočtových fondů nebo operace zachycované „pod čarou“.
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special funds
zvláštní fondy

Obvykle jde o mimorozpočtové fondy, ale někdy jde i o fondy financované prostřednictvím přiřaze-
ných příjmů nebo uživatelských poplatků, které však zůstávají součástí rozpočtu vlády.

special purpose financial reports
mimořádné finanční zprávy

Finanční výkazy a zprávy „jiné než běžně“ předkládané vedením.

spending unit
výdajová instituce

Jakákoliv vládní jednotka, která je odpovědná za plnění svého rozpočtu, resp. provádění rozpočtových
operací. V mnoha zemích jsou výdajové instituce hierarchicky uspořádány (první úroveň, druhá úro-
veň etc.) tak, že první vrstvu představuje instituce řízená ministrem nebo osobou na roveň mu posta-
venou. Kromě ministerstev může tento systém zahrnovat podřízené jednotky nebo nezávislé organi-
zace, mimorozpočtové fondy nebo administrativní jednotky uvnitř instituce, které (jen výjimečně)
jednají ve věci rozpočtu přímo s ministerstvem financí.

standing appropriations
stálé výdajové ukazatele schváleného rozpočtu

Jedná se o přidělení rozpočtových prostředků na samostatný účel prostřednictvím zvláštního zákona
(např. na úhradu sociálních dávek). Může, ale nemusí jít o pevně stanovený objem prostředků nebo
o určité časové období. V každém případě však nevyžadují každoroční schvalování parlamentem a pro-
středky na ně určené na konci rozpočtového období nepropadají. Nazývají se také trvalé výdaje (per-
manent appropriations).

state government
zemská vláda

Vláda, která nezávisle vykonává přidělené pravomoci v rámci daného území. Jde o střední stupeň vlády,
který existuje ve všech federativních zemích (provincie, Länder). Regionální vládní instituce mají podob-
ný charakter, pokud jde o územní určení, ale existují obvykle v zemích, které nejsou federacemi. Viz také
„central government“, „general government“, „local government“ a „subnational government“.

statement of assets and liabilities
rozvaha aktiv a pasiv

Finanční výkaz, který podává informace o aktivech a pasivech dané instituce na konci každého roz-
počtového období. Viz také „balance sheet“.

strategic plan
strategický plán

Plán, který určuje poslání organizace, důvody a cíle její činnosti, postupy, očekávané výsledky atd.
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pro určité časové období, obvykle pět až deset let. Plány jsou výsledkem souboru činností, který se
nazývá strategické plánování. Kabinet nebo rada ministrů by měly prostřednictvím strategického plá-
nování určit cíle a priority vlády, ale obvykle nepřipravují „strategický plán“ jako takový. Dokumen-
ty s tímto názvem připravují ministerstva a agentury. Někdy se jim říká „obchodní plány“ a používa-
jí se při vyjednávání o limitu rozpočtových výdajů.

subnational government
nižší úrovně vlády

Všechny úrovně vlády mimo ústřední. Viz také „central government“, „general government“, „local
government“ a „subnational government“.

subsidiarity
subsidiarita

Princip subsidiarity vyžaduje, aby se rozhodnutí přijímala na co nejnižším stupni vlády. Znamená to,
že centrální vláda by neměla zajišťovat určitou činnost, jestliže by ji mohla účinněji poskytovat míst-
ní nebo regionální vláda. Termín se obvykle používá v Evropské unii pro určení oblastí, na které se
nevztahuje acquis communautaire a na němž platí zákony dané země (například časový harmonogram
při přípravě ročního rozpočtu a způsob jeho předkládání parlamentu).

subsidy
dotace

Podle GFS a SNA odpovídá užší definici „dotace“ běžný a nenárokový transfer, který poskytuje vlá-
da vybraným podnikům a jehož velikost se určuje na základě úrovně produkce nebo činnosti či na
základě množství a hodnoty vyprodukovaného zboží a služeb. V širším smyslu slova pak se za dota-
ci považuje jakákoliv platba či poskytnutá daňová výhoda (tax credit) přiznaná jednotlivcům v závis-
losti na jejich osobní situaci, která se poskytuje za podmínek stanovených v zákoně nebo nařízení
(např. pro nezaměstnané nebo postižené).

supplementary appropriation
dodatečně schvalovaný výdaj/přídel

V průběhu rozpočtového období dodatečně parlamentem schválený výdaj/příděl, který zajišťuje navý-
šení výdajů oproti původně přijaté výši.

supreme audit institution (SAI)
nejvyšší kontrolní úřad

Veřejná organizace, obvykle nezávislá na vládě a podléhající zákonodárcům, která odpovídá za kon-
trolu vládních finančních operací. NKÚ provádí různé druhy činností: finanční audit, ale také audit
dodržování zákonnosti či audit výkonů. Viz také „audit“.

surplus
přebytek

Viz „deficit“.
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suspense account
předběžný účet

Druh zvláštního dočasného účtu, který slouží k záznamu sald nebo k vyrovnání chybných částek, kte-
ré dosud nebyly „zaslány“ na příslušnou položku. Mezi takové operace často patří platby záloh do
doby, než je známa konečná částka.

tangible/intangible assets
hmotná/nehmotná aktiva (investiční majetek)

Aktiva mohou být řazena do několika kategorií. Hmotný investiční majetek tvoří obytné domy a dal-
ší budovy a stavby, stroje a zařízení nebo obdělávaná půda. Nehmotný investiční majetek zahrnuje
právo na těžbu nerostů, software nebo umělecká díla a sbírky. Hmotná nereprodukovatelná aktiva jsou
součástí přírody a vztahuje se na ně vlastnické právo (např. půda, na které stojí obytné budovy). Ne-
hmotným nereprodukovatelným majetkem může být například poskytnutí patentu.

tax expenditure
daňový výdaj

Úleva nebo osvobození z „normální“ daňové povinnosti, které snižují objem vybraných daňových pří-
jmů. Vzhledem k tomu, že zvoleného cíle může být dosaženo jiným způsobem, například dotací nebo
jiným přímým výdajem, je daňová úleva ekvivalentní rozpočtovému výdaji. Přesné určení a odhad
daňových výdajů vyžaduje nejprve stanovení „normálního“ daňového základu a také co nejvhodněj-
ší způsob zachycování těchto nákladů (např. ušlé příjmy nebo výdaje nutné k dosažení téhož cíle výda-
jové politiky). Některé země (např. Francie a USA) zahrnují informace o daňových výdajích do svých
ročních rozpočtů.

transaction
transakce

SNA a GFS 2000 ji definují jako „vztah mezi dvěma institucionálními jednotkami uskutečněný na
základě vzájemné dohody nebo činnost v rámci jednotky, se kterou je z analytických důvodů žádou-
cí zacházet jako s transakcí“. Transakce může být peněžní nebo naturální. Viz také „transfer“.

transactions in financial assets for policy purposes
operace s finančními aktivy z důvodů dosažení cílů stanovených politikami

Metodika GFS 1986 definuje „půjčky minus splátky“ jako vládní transakce s dluhem a vlastním jmě-
ním vyvolané zvolenými výdajovými politikami, nikoliv potřebami řízení vládní likvidity. V metodi-
ce GFS 2000 se „půjčky minus splátky“ nazývají „čisté pořízení finančních aktiv v rámci realizace
politik“ (nebo pořízených za netržních podmínek). Takové operace se provádějí například z důvodu
podpory podniků v nesnázích nebo k podpoře nových odvětví. Mohou mít různou podobu, například
poskytnutí půjčky se zvýhodněnou úrokovou sazbou nebo pořízení či prodej majetkových účastí. Pod-
le GFS souvisejí privatizační programy a převzetí závazků vyplývajících z vládou poskytnutých záruk
s cíli dané politiky. Přiřadit další operace s finančními aktivy konkrétním cílům výdajových politik
není vždy jednoduché. I když se v GFS 1996 tento koncept nazývá „půjčky minus splátky“, nesmí
dojít k záměně s termínem „čisté půjčky/výpůjčky“, který zavádí národní účetnictví a GFS 2000. Viz
také „deficit/surplus“ a „policy balance“.
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transfer
transfer

Operace, při níž jednotlivec nebo instituce poskytne zboží, službu nebo aktivum jinému jednotlivci
nebo instituci bez toho, že by později získal/a zpět jiné zboží, službu nebo aktivum jako protihodno-
tu. Transfery mohou být peněžní nebo naturální.

unfunded public pension liabilities
závazky nekapitalizovaných veřejných penzijních systémů

Tento termín odpovídá budoucím závazkům vlády vztahujícím se k průběžnému nebo částečně prů-
běžnému systému financování důchodů. Takové závazky se v účetnictví obvykle objevují až v oka-
mžiku splatnosti, i když záleží na konkrétním postupu přejatém jednotlivými zeměmi. Závazky toho-
to druhu musejí být brány v úvahu při hodnocení dlouhodobé udržitelnosti fiskální politiky.

user charges
uživatelské poplatky

Přímé platby vázané na spotřebu veřejných statků zajišťovaných subjekty vládního sektoru a hrazené
soukromým sektorem (ať již poplatek kryje náklady operace plně, nebo jen částečně), ale i oceňová-
ní zboží a služeb používané pro vnitřní účely (uživatelské poplatky mezi dvěma vládními agentura-
mi). V řadě zemí jsou pravidla upravující rozsah a metodiku stanovení uživatelských poplatků vydá-
vána ministerstvy financí.

valuables
cennosti, cenné papíry

Kapitálová aktiva, která nejsou primárně držena z důvodů zajištění výroby či spotřeby, ale pro svou
vlastnost uchovávat si v čase hodnotu.

value for money audit
audit typu „protihodnotu za peníze“

Viz „performance audit“.

verification (certification)
ověření, osvědčení

Po obdržení účtu či faktury za odebrané zboží či služby příslušné/á výdajové/á ministerstvo/agentura
musí potvrdit správnost účtu/faktury a dále to, že zboží či služby byly skutečně dodány. V tomto oka-
mžiku se z účtu/faktury stává závazek vlády. Podle akruálního účetnictví tedy výdaj je uznán, i když
ještě nedošlo k platbě.

virement
rozpočtové opatření

Proces, kterým se v průběhu rozpočtového roku mění velikost jednoho schváleného rozpočtového uka-
zatele ve prospěch či na úkor jiného. Aby se předešlo špatnému užití rozpočtových prostředků, nor-
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mální postup spočívá v tom, že agentura připraví návrh rozpočtového opatření, které musí projít pře-
depsanou schvalovací procedurou a získat schválení navrhovaného opatření.

vote
rozpočtový ukazatel

Viz „appropriation“.

warrant
uvolnění rozpočtových prostředků

Uvolnění celého objemu, ale častěji pouze adekvátní části prostředků odpovídajících schválenému
výdajovému ukazateli na ročním, resp. čtvrtletním nebo měsíčním základě; to výdajovému minister-
stvu/agentuře umožní, aby otevíralo/a závazky. Viz „apportioment“.

zero-base budgeting (ZBB)
rozpočtování od nulové základny

Systém programového rozpočtování používaný koncem 90. let v USA. Zjednodušeně řečeno, v systé-
mu ZBB se vychází z každoročního vyhodnocení všech programů a připravuje se rozpočet jakoby od
samotného počátku. V praxi však ZBB nešel až takto daleko. Agentury byly požádány, aby seřadily
podle svého hodnocení všechny spravované programy v rámci předem daného rozpočtového limitu.
Hlavní rysy systému zahrnovaly: (1) zformulování cílů pro každou jednotlivou agenturu, (2) identifi-
kování alternativních způsobů dosažení těchto cílů, (3) identifikování alternativní úrovně potřebného
rozpočtového zajištění, vč. „minimální“ úrovně, obvykle pod jeho současnou úrovní, (4) přípravu „sou-
boru opatření“ vč. rozpočtových a výkonových informací a (5) porovnání rozhodovacích balíčků. Pro-
to byl systém ZBB mimořádně časové náročný a byl používán pouze krátce. Podobné pokusy učini-
ly i další země (např. program „zásadní revize výdajových programů“ zahájený ve Velké Británií 
v r. 1993). Viz „performance budgeting“.
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264, 265, 266, 269, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 319, 333, 339, 341, 342, 348, 349, 382, 383,
394, 395, 399, 403, 411, 425, 431, 445, 456

Korea: 85, 456

korupce: 25, 30, 32, 40, 49, 52, 73, 138, 191, 214, 223, 224, 225, 229, 230, 233, 236, 243, 277, 278,
399, 402, 414, 421, 439, 451

kvalita služeb: 54, 69, 178, 278, 352, 353, 357, 378, 380

kvazifiskální operace: 56, 149, 461

legislativa: 24, 29, 30, 77, 79, 83, 114, 147, 161, 168, 170, 223, 231, 232, 313, 316, 347, 382, 383, 385,
390, 394, 395, 402, 428, 430, 437

Litva: 2, 443

Lotyšsko: 2, 443
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Lucembursko: 87, 443, 456

Maastrichtská smlouva: 102, 103, 106, 107, 108, 115, 147, 149, 253, 428, 441, 446

makroekonomický rámec: 105, 113, 143–144, 147, 149, 152, 155–158, 384, 385, 390, 453, viz střed-
nědobý rámec výdajový/rozpočtový/fiskální

Mexiko: 456

Mezinárodní federace auditorů a účetních znalců (IFAC): 14, 286, 288, 291, 307, 315, 318, 340, 427

Mezinárodní měnový fond: 10, 15, 18, 24, 40, 119, 140, 152, 171, 197, 241, 244, 303, 307, 312, 426,
450

Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI): 14, 274, 333, 334, 336, 337, 341,
350, 400, 403, 431, 451

Mezinárodní organizace práce: 14, 486

mimorozpočtové fondy: 16, 28, 29, 49, 50, 51, 52, 64, 77, 112, 114, 115, 125, 138, 155, 178, 198, 215,
242, 244, 245, 278, 289, 312, 314, 338, 383, 385, 386, 387, 390, 394, 425, 444, 448, 451, 456, 462,
463

mimorozpočtové účty: 112, 124, 444, 462, 463

ministerstva: 11, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 36, 38, 40, 46, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 83, 85, 97, 101, 123–125,
127, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 156, 158, 159, 160, 167, 170, 188, 194, 209, 213–218, 221,
224–227, 237, 245, 256–259, 263–267, 269, 271, 272, 275–277, 279, 280, 291, 297, 298, 300, 306,
307, 309, 316, 320, 321–326, 334, 336, 338, 342, 347, 348, 355, 372, 377, 380, 386, 388, 389, 390,
401, 408, 409, 412, 428, 430, 433–436, 438, 441, 444, 445, 449, 451, 463, 456, 457, 464

ministerstva výdajová/rezortní: 21, 29, 33, 36, 38, 44, 68, 69, 72, 77, 81, 97, 108, 113, 128, 129, 132,
134, 135, 137, 138, 145, 146, 156, 159, 160, 161, 163, 165–170, 177, 180, 182, 188–190, 192, 193,
197, 199, 200–203, 209, 212–214, 216, 219, 226, 227, 228, 231, 242, 247, 251, 252, 263, 298, 324,
326, 373, 386, 388, 389, 391, 393, 394, 400, 409, 410, 412, 430, 435, 445, 456, 466, 467

ministerstvo financí: 6, 16, 17, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 50, 51, 58, 59, 65, 68, 69, 72, 73, 75–77,
79, 80–83, 85, 97, 100, 108, 111, 113–116, 123, 132, 134, 135, 138, 141, 146, 156–161, 163–171,
177, 180–182, 185, 190–194, 199–201, 205, 208, 209, 212–217, 220, 222, 227, 228, 232, 237, 239,
241, 247, 249, 250, 252–254, 256, 258, 260, 263, 266, 267, 269, 271, 272, 276, 277, 280, 281, 291,
297, 299, 300, 302, 306, 307, 314, 321–326, 328–330, 342, 344, 347, 348, 372, 383, 387–396, 398–400,
408, 410, 412, 428, 430, 435, 440, 443, 444, 445, 456, 457, 459, 463, 466

ministerstvo hospodářství: 32, 69, 156, 157, 158, 171, 252

nákladová kalkulace na bázi činností (ABC): 13, 305, 306, 429

nárokové programy/poptávkou tažené programy: 48, 111, 144, 155, 157, 161, 164, 166–168, 178, 180,
355, 441, 443

nedaňové příjmy: 51, 78, 248, 325

nedoplatky: 17, 33, 35, 36, 75, 123, 150, 159, 208, 209, 211, 212, 215, 217, 221, 222, 228, 246, 247,
248, 279, 283, 292, 295, 297–299, 312, 313, 328, 329, 352, 376, 377, 430, 441

nejvyšší kontrolní instituce/úřad: 5, 11, 14, 72, 73, 82, 83, 101, 147, 164, 170, 212, 222, 230, 251, 273,
280, 311, 322, 333–344, 347–350, 356, 362, 372, 377, 378, 380, 384, 395, 402, 403, 412, 425, 428,
431, 436, 444, 461, 464

Německo: 4, 44, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 87, 107, 175, 225, 303, 334, 337, 443

neuhrazený dluh: 149, 190, 447

Nizozemí: 87, 225, 256, 300, 303, 334, 443, 456

Norsko: 337, 456
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odpisy/odpisování: 46, 54, 140, 286–288, 290–293, 298, 299, 301, 302, 304, 305, 352, 375, 376, 393,
428, 436, 441, 452

Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD): 2, 4–6, 11, 14, 33, 40, 52, 54, 64, 65, 72, 119, 131,
136, 147, 164, 166, 169, 172–175, 181, 187, 195, 201, 215, 216, 225, 226, 227, 228, 237, 300, 303,
308, 351, 352, 371, 372, 373, 378, 405, 456, 457

OSN: 6, 40, 231, 448

Pakt stability a růstu: 16, 102, 104, 107, 108, 115, 144, 199, 415

parlament: 5, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 36, 43, 45–47, 49–52, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 69–72, 74,
77, 81–83, 85, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 110–115, 119, 123–125, 127, 135, 138, 141, 147, 163,
170, 171, 178, 180, 183, 185, 198, 207, 208, 209, 212, 213, 218, 219, 230, 232, 248, 249, 250, 251,
254, 256, 258, 259, 264, 276, 279, 294, 301, 309–311, 322, 326, 333, 337, 338, 342, 343, 344, 347,
348, 349, 350, 335, 345, 346, 356, 362, 337,378, 380, 383, 384, 385, 387, 390, 394, 395, 397, 401,
402, 403, 417, 419, 421, 425, 427, 433, 441, 444, 445, 461, 463, 464

pasiva: 106, 137, 149–151, 210, 220, 239, 252, 275, 286, 288, 290–292, 302, 333, 337, 376, 385, 392,
452

podvod: 25, 51, 88, 98, 101, 102, 146, 255–257, 263, 264, 333, 398, 399, 402, 407, 414, 415, 417, 421,
447, 451

Polsko: 443, 456

pokladní princip: 289, 

poplatky za užívání dlouhodobého majetku: 55, 293, 300, 304, 305, 306, 308, 434, 456, 463, 466

Phare: 2, 30, 266, 272, 274, 407, 409, 412–414, 420, 450

SAPARD: 30, 266, 272, 391, 407, 412–414

SIGMA: 2–6, 105, 237, 274, 350

TACIS: 14

přebytek: viz saldo

Předvstupní hospodářský program (PEP): 105, 114, 115, 199

příděl: 21, 47, 228, 247, 276, 296–299, 302, 305, 323, 326–328, 352, 378, 384–387, 393, 440, 464

půjčky: 149, 160, 441, 452, 454, 459, 460

Rada ministrů: viz kabinet

Rakousko: 46, 65, 92, 443, 456

riziko auditu: 445, viz audit

rozpis schválených výdajů/přídělu schválených výdajů: 209, 211, 214–215, 296, 326, 430

rozpočet/rozpočtový systém: 43–45, 49–50, 52, 57, 59, 68, 76–77, 80, 82, 84, 111, 113, 385, 424, 433,
435

- EU: 83, 87–109, 114, 407

rozpočtová 

- opatření: 48, 113, 333, 466, 467

- pravidla: 45, 60, 68–70, 74, 76–83, 113, 382, 384, 388, 424, 456

- rezerva: 49, 384

- skladba/klasifikace: 78, 119–126, 383, 410, 458

rozpočtové saldo: viz saldo fiskální

rozpočtování: 80, 113, 119, 132–134, 143, 162, 166, 189, 190, 333, 413, 428, 434, 455, 457, 458, 467
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- podle výsledků: 145, 152, 168

- víceleté: 108, 173–183, 201–202, 454

- výkonnové: 16, 129–132, 135, 458

rozpočtové 

- dokumenty: 43–45, 48, 50, 59, 61, 63, 112–113, 385, 428, 433

- požadavky: 83, 168, 388, 433

rozpočtový 

- proces: 15, 49, 52, 58, 61, 65, 68, 76–77, 83, 113, 162, 382, 386–388, 407, 413, 414

- fáze rozpočtového procesu: 16, 31, 70, 74, 79, 98, 99, 135, 154–156, 158, 160, 161, 190, 229, 248,
275, 388

- rok: 46, 48, 50, 63, 70, 80, 82, 112, 342, 384, 385, 427, 433, 437, 446

- výbor: 72, 384

- zákon: 50, 65, 69, 114

rozpočty veřejné: viz rozpočet/rozpočtový systém

rozvaha: 136, 313–314, 432

Římská smlouva: 87, 96, 231, 428

řízení dluhu: viz dluh

řízení pokladních operací: 17–18, 31, 116, 136, 209–214, 218, 239–253, 271, 280, 324, 435

saldo operací politik vlády: viz vládní finanční statistika (GFS)

sektor vlády/vládní sektor: 24, 28, 32, 44, 51, 54, 75, 103, 111, 119, 147–153, 178, 180, 188, 198,
319–326, 376–379, 381–383, 385–386, 423–425, 448

- místní vlády: 44, 82, 107, 112, 198, 385, 424–425, 446, 453

- nadnárodní: 464

- ústřední vláda: 33, 44, 52, 56, 75–77, 83, 107, 111, 113, 146, 148–149, 152, 178, 198, 383, 385, 387,
423–424, 435, 448, 462

- zemská vláda: 44, 424–425

schválený ukazatel rozpočtu: viz příděl

Slovinsko: 2, 337, 443

Společná zemědělská politika: 91, 92, 418, 420

spotřeba fixního kapitálu/odpisy: 140, 150, 286, 290–293, 298–299, 301–302, 305, 352, 393

správa věcí veřejných: 19, 24, 30, 33, 125, 128, 191, 213–214, 264, 277, 353, 397, 401, 423, 449

státní pokladna: 14, 29, 31–32, 50–51, 76–77, 81, 99, 106, 107, 113, 115, 123, 156, 208–219, 221,
239–253, 271, 273–274, 279, 314, 324, 326–329, 336, 382, 389–396, 408–410, 456

strukturální fondy: 92–94, 97–98, 100–101, 266, 367, 419–420

střednědobý rámec

- fiskální: 29, 105, 144, 149, 155, 177–178, 198–199, 201, 386, 454

- rozpočtový: 16, 155, 159, 175, 178, 182, 202, 382, 386, 453

- výdajový: 177, 453

subsidiarita: 73, 105, 464

Světová banka: 3, 6, 40, 136, 183, 195, 229, 231, 460

Světová obchodní organizace (WTO): 14, 278, 281

systém hlavní účetní knihy: viz státní pokladna
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systém národních účtů (SNA): 14, 29, 40, 44, 64, 120, 122, 123, 125, 140, 149, 152, 286, 291, 307, 314,
376, 386, 441, 448, 451, 464, 465

systém plánování, programování, rozpočtování (PPBS): 14, 130–131, 145, 458

Španělsko: 61, 225, 226, 256, 286, 443, 456

Švédsko: 11, 70, 71, 92, 163, 165, 226, 246, 300, 303, 334, 339, 344, 346,  350, 443, 456

Švýcarsko: 456

transfer: 26–27, 45, 51–52, 74–75, 79, 108, 112, 122–123, 150–155, 164, 209–210, 228, 233, 245, 247,
292, 294, 297, 302, 326, 377, 385, 434, 440, 450, 466

Turecko: 220, 254, 443

účetní 

- báze/základ: 285–291, 301, 375, 427, 428, 435, 454

- kniha: 242, 278, 291, 445, 448

- kontrola: 261–262, 428

- standardy: 290

- systém: 35, 263–264, 269, 285, 291, 295, 296, 297, 299–301, 428

- GAAP: 13, 376, 449

účetnictví na bázi pokladních operací (cash): 17, 252–253, 285–291, 314, 435, 454

účtová osnova: 290, 436

účty 

- konsolidované: 437

- mimorozpočtové/účty/fondy: 16, 112, 114–115, 444

- národní/ESA 95/SNA: 29, 44

- závazků a pohledávek: 294–295, 428

úhrada nákladů: 177, 245, 304, 439

úhrady: 52, 180, 208–214, 216, 218, 221, 223, 228, 242, 245–246, 275–276, 291–294, 298, 304, 324,
375, 413, 444

úplné náklady: 304, 439, viz uživatelské poplatky za užívání majetku 

USA: 3, 76, 169, 185, 210, 220, 235, 300, 303–305, 307–308, 318, 328

Útvar OECD pro řízení veřejného sektoru (PUMA): 5, 14

Velká Británie: 148, 176, 256, 346, 359, 

veřejné/státní podniky: 45, 54, 57, 60, 120, 122, 144, 187–189, 190, 292, 293, 338, 383, 385, 394, 423,
460 

- kvazikorporace: 136, 461

- investiční programy: 14, 16, 69, 81, 129, 155, 157–158, 173–176, 251, 325, 460

veřejný sektor: 45, 148, 150–153, 461

veřejné zakázky: 17, 25, 28, 30–31, 34, 36, 81, 208, 217, 222–223, 229–233, 261, 269, 272–273, 277–279,
281, 322, 324, 342, 394–395, 397–401, 411–412, 425–429

víceleté/ý 

- odhady/projekce výdajů: 46, 49, 108, 129, 155, 161–165, 167, 173–182, 201–202, 217, 454

- rozpočet: 16–17, 88, 90, 111, 116, 135, 145, 149, 173–178, 454

- rozpočtování: viz rozpočtování - víceleté

vláda: viz vládní sektor; kabinet
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- centrum vlády: 436

vládní finanční statistika (GFS): 13, 16, 119–120, 122, 315, 320–322, 376–379, 385–386, 425, 448, 459

vnitřní míra výnosu: 14, 187–188, 452

vstupy: 27, 119, 123–124, 130, 134, 136, 137, 143, 161, 164, 197, 207, 216–218, 276, 351–355, 358,
362–364, 377–378, 451

všeobecný rozpočtový fond: 126, 448

výdaje 

- běžné: 15, 28, 120, 122, 128, 164–165, 216, 440

- daňové: 43, 60, 465

- kapitálové: 16, 29, 120, 122, 128, 129, 167, 183–185, 190–193, 215, 293, 349

- mandatorní: 48, 49, 168, 210

výdajové projekce: 182, viz víceleté odhady/projekce

výdajová jednotka/instituce: 29, 31, 120, 123, 134, 176, 178, viz sektor vlády

výdajová oprávnění: 30, 48–49, 

výdajové nedoplatky: 33, 149, 217, 221–222, 298, 465

výdajové stropy: 29, 48, 163–166, 169, 177, 181, 215, 228

výdajový cyklus: 209, 210–212, 218, 296, 311, 316, 376, 461

výkonnost

- měření: 18, 132, 136, 359–361, 368, 458

- ukazatele: 124, 130, 134–136, 214, 218, 325, 351–361, 394, 442, 458

výkonový audit: viz audit výkonnový

výsledky/konečné výsledky: 351–354, 442, 457

výstupy: 20, 27, 119, 124, 134, 137, 161, 164, 166–167, 197, 351–355, 358, 361–364, 377–378, 396–457

zákon o rozpočtových pravidlech: viz rozpočtová pravidla

zákon o výdajích: 45

závazek: 16, 25, 30, 34–35, 41, 46, 48–49, 57–58, 63, 79–82, 111, 115, 116, 129, 143, 144, 146–147,
149, 174–175, 183, 190, 199, 201–202, 208–218, 241, 246–253, 275–278, 280, 285–286, 288–302,
321, 323–324, 326, 328, 329, 375–379, 385, 392–393, 397, 399–401, 423, 424, 436

závěrečné účty: viz audit závěrečných účtů

zvláštní 

- fond: 50–51, 112, 160, 317, 463

- účet: 50–51, 112, 124, 314, 462
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