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Shrnutí
Studie se věnuje problematice performance budgeting, tedy rozpočtování zaměřeného
na výsledky. Zjednodušeně představuje performance budgeting mechanismus, který má propojit
financování s měřitelnými výsledky a systematicky využívat informace o výkonnosti, pro zlepšování
efektivity, účelnosti a hospodárnosti veřejných financí. Prvky PB jsou společně s performance
managementem implementovány již od poloviny 20. století avšak PB získal vyšší pozornost
zejména v návaznosti na krizi a nutnosti zaměřit se v rozpočtech na úspory. PB patří mezi principy
dobré rozpočtové správy podle OECD. Studie se dále věnuje implementaci PB v jednotlivých
zemích. Rakousko zavedlo performance budgeting v rámci rozsáhlé reformy rozpočtového
procesu v letech 2009 a 2013. V rámci reformy vznikla na parlamentní úrovni Parlamentní
rozpočtová služba (Parliamentary Budget Office, PBO), jejímž cílem je posílit podporu poslanců
při výkonu kontrolní rozpočtové funkce. Estonsko zavádí PB společně s reformou strategického
plánování a řízení v rámci reformy státní správy v současnosti. Nizozemsko je jednou ze zemí, které
zaváděly prvky PB již v minulém století, přičemž svůj systém rozpočtování neustále vyvíjí a
modifikuje na základě provádění ex post evaluací zavedených nástrojů. Podobně dlouhodobě
využívá PB v rámci svého rozpočtového cyklu také Švédsko. Naopak v Irsku došlo ke změnám
v rozpočtování v reakci na dluhovou krizi. Na Slovensku provádí ad hoc ex post revize veřejných
výdajů Útvar hodnota za peniaze na Ministerstvu financí.
The study deals with performance budgeting that represents budgeting focused on results.
Performance budgeting can be described as a mechanism that links funding to measurable results,
and systematically use performance information to improve the efficiency and effectiveness of
public finances. Elements of performance budgeting and performance management have been
implemented since the middle of the 20th century; however, PB gained more attention after the last
economic crises when governments needed to focus on savings. PB is one of the principles of OECD
good budgetary governance. Austria introduced performance budgeting as a part of a major
reform of the budgetary process in 2009 and 2013. As part of the reform, the Parliamentary Budget
Office (PBO) has been set up at parliamentary level in order to strengthen budgetary expertise to
be able to help MPs in exercising their budgetary oversight function. Estonia is currently introducing
PB within the framework of broader strategic planning reform. The Netherlands as well as Sweden
are countries that had introduced PB in the last century and are constantly developing and
modifying its budgeting system based on ex post evaluations of already introduces tools. On the
contrary, Ireland introduced PB as a reaction to the recent economic crises. In Slovakia, ex post
spending reviews are carried out by the Value for Money Unit at the Ministry of Finance.
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Performance budgeting (PB)
Ve snaze zvýšit výkonnost (performance) a odpovědnost (ve smyslu accountability) mění vlády
systém rozpočtování od jeho zaměření pouze na monitorování výše vstupů a nákladů, na sledování
výsledků, kterých bylo dosaženo.1 Výkonnost (performance) představuje v tomto smyslu výsledek
činností prováděných za sledovaným účelem.2 Informace o tom, čeho bylo dosaženo, je důležitá
nejen pro vládu, která chce lépe řídit veřejný sektor, ale také umožňuje parlamentu lépe vykonávat
jeho kontrolní funkci.
OECD definuje PB jako „systematické používání informací o výstupech, výsledcích a/nebo dopadech
veřejných politik s cílem informovat, ovlivňovat a/nebo určovat úroveň veřejných prostředků
alokovaných na tyto politiky v rozpočtovém kontextu.“3 PB tedy představuje mechanismus, který
má propojit financování s měřitelnými výsledky a systematicky využívat informace o výkonnosti
(performance information, PI). Jedná se o změnu systému rozpočtování zaměřeného na to, kolik
se utratilo, k tomu, kolik se toho dosáhlo za utracené finanční prostředky.4 Širší definice zahrnuje
do PB rovněž revize veřejných výdajů (spending reviews), hodnocení programů (program
evaluation) a přípravu ročního rozpočtu za využití informací o výkonnosti (performance).5
PB je koncept, který je rozvíjen již od poloviny 20. století. Jeho zavedení bylo ve Spojených státech
doporučeno Hooverovou komisí již v roce 1949.6 Prvky PB jsou dnes v různé míře využívány
při řízení veřejného sektoru ve všech zemích EU, včetně České republiky. Mezi první země, které
prvky PB implementovaly, patří Nový Zéland (již na konci 80. let), Kanada, Dánsko, Finsko,
Nizozemsko, Švédsko, Spojené království a USA (v 90. letech).7 Ve zprávě z roku 2005 OECD již píše,
že vlády přesouvají pozornost od řízení vstupů k řízení zaměřenému na výsledky/výstupy. Tehdy
tento zájem vlád o „performance“ odůvodňovala OECD nedostatkem rozpočtových prostředků a
snahou vlád o šetření.8 PB byl v některých zemích plně implementován až v reakci na ekonomickou
krizi v letech 2008 až 2010, kdy docházelo k zavádění úsporných opatření a schvalování deficitních
rozpočtů. Odpovědnost za přijímání těchto opatření, ale také za schvalování deficitních rozpočtů
v období před krizí, padala často na parlamenty, které sice tyto opatření schvalovaly, ale
nepřipravovaly a častokrát se jednalo pouze o formální schválení návrhu vlády. Objem
nesrozumitelných finančních informací v rozpočtových dokumentech přesahoval objem informací
1

Curristine, T., Performance and accountability: Making government work. OECD Observer No 252/253, November
2005 [cit. 25. 6. 2019] Dostupné z
http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1697/Performance_and_accountability:_Making_government_
work.html
2
OECD: Modernising Government. The way forward. OECD 2005 [cit. 26. 6. 2019] s. 57, Dostupné z
https://www.oecd.org/gov/modernisinggovernmentthewayforward.htm
3
Public Governance Directorate: Budgeting and Performance in the European Union, OECD Journal on budgeting –
Volume 2017/1, OECD 2017 [cit. 15. 7. 2019] s. 5, Dostupné z https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-andperformance-in-the-eu-oecd-review.pdf
4
Sapala, M., Performance budgeting. A means to improve EU spending. EPRS, European Parliament, March 2018
[cit. 22. 7. 2019] s. 9, Dostupné z
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/608724/EPRS_IDA(2018)608724_EN.pdf
5
OECD (2019), OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, 2019 [cit. 15. 7. 2019] s. 13,
https://doi.org/10.1787/c90b0305-en
6
OECD: Public Sector Modernisation: Governing for Performace. Policy Brief. OECD Observer October 2004 [cit. 26.
6. 2019] Dostupné z https://www.oecd.org/site/govgfg/39044817.pdf
7
Curristine, T., Performance and accountability: Making government work. OECD Observer No 252/253, November
2005 [cit. 25. 6. 2019] Dostupné z
http://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1697/Performance_and_accountability:_Making_government_
work.html
8
OECD: Modernising Government. The way forward. OECD 2005 [cit. 26. 6. 2019] Dostupné z
https://www.oecd.org/gov/modernisinggovernmentthewayforward.htm
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o skutečných dopadech politik a rozpočtové dokumenty tak byly často pro členy parlamentů a
veřejnost nesrozumitelné. Vláda tím zahltila parlament množstvím podrobných, avšak
nepotřebných informací, ze kterých nebyly patrné výsledky politiky. To se implementací PB mělo
změnit. PB měl odlehčit informační balast a soustředit se na poskytnutí přehledných informací
o financích a zároveň o výsledcích politik.
Přínosem PB pro vlády je posílení propojení jejich politických priorit s rozhodováním o alokacích
rozpočtových prostředků. Díky tomu může lépe alokovat rozpočtové prostředky do oblastí, které
přinášejí výsledky, a lépe plnit své politické cíle. PB je rovněž nástrojem na zvyšování odpovědnosti,
a to jak jednotlivých ministrů, tak také vedoucích úředníků, jelikož PB přináší konkrétní informace
o efektivitě a výsledcích. Právě zvyšování odpovědnosti (accountability) a transparentnosti je
dalším přínosem PB a může přispět k posilování zapojení a zájmu veřejnosti o rozpočtový proces.
Pro parlament je důležitá informace o výkonnosti (PI), která je propojena s finančními alokacemi,
což umožňuje členům parlamentu lépe vykonávat svou kontrolní funkci a požadovat po vládě
přijetí odpovědnosti za dosažené výsledky, případně za neplnění stanovených cílů. PB sice vede
k oslabení alokační funkce parlamentu tím, že snižuje objem finančních informací v rozpočtových
dokumentech, na druhou stranu posiluje kontrolní funkci parlamentu, který díky informacím
o výkonnosti může lépe kontrolovat vládu. Odpovědnost za rozpočtovou politiku tak opět přenáší
od parlamentů na vládu, přičemž parlament je ten, kdo vládu kontroluje a požaduje vyvození
odpovědnosti. PB rovněž zvyšuje angažovanost poslanců v rozpočtovém procesu.9
Mezi nevýhody a limity tohoto přístupu patří zejména jeho komplexnost. PB je náročný
na implementaci, která je dlouhodobým procesem. PB nemůže být implementován samostatně,
ale vyžaduje celkové změny v řízení, organizační struktuře a kultuře organizace a využívání
některého z manažerských přístupů zaměřeného na výsledky.10 Mezi překážky zavedení PB je tak
možno uvést nedostatečnou kapacitu institucí, nedostatečné lidské zdroje, kulturu institucí,
chybějící politickou podporu nebo nedostatečně rozvinutý systém odměn a pobídek.11 Jednou
z největších výzev PB je nastavení informací o výkonnosti (PI), jejich kvalita a kvantita, které
podávají požadované informace o výsledcích, a zároveň je bude snadné použít při rozhodování.
K tomu je zapotřebí vytvoření celkového rámce PB, jenž by měl zahrnout vytvoření obecných
pokynů obsahujících definice jednotlivých elementů PB; vytvoření standardizované šablony
pro reporting výkonnostních informací; standardizovaný ICT nástroj pro reporting; a
standardizovanou sadu měřitelných indikátorů/cílů.12
Neexistuje jeden správný model PB, naopak existuje množství různých modelů, prvků a praktik,
které jsou implementovány v jednotlivých zemích a přizpůsobeny jejich právnímu rámci, struktuře
veřejné správy apod.13 Co jednotlivé typy spojuje, je právě zaměření na výkonnost (performance)
a především cíl, kterým je zvyšování efektivity a zlepšování hospodaření s veřejnými prostředky.

9

Tamtéž, s. 16
Sapala, M., Performance budgeting. A means to improve EU spending. EPRS, European Parliament, March 2018
[cit. 22. 7. 2019] s. 4-5, Dostupné z
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/608724/EPRS_IDA(2018)608724_EN.pdf
11
Tamtéž, s. 14
12
Tamtéž, s. 10
13
Aligning the budget with the Performance-Based Budgeting: lessons from Member States, Deloitte Consulting &
Advisory CVBA, Requested by CONT Committee, European Palriament, March 2019 [cit. 15. 7. 2019] Dostupné z
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621802/IPOL_STU(2019)621802_EN.pdf
10
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OECD rozlišuje 4 základní typy přístupů k PB14:
1. Prezentační PB (Presentational PB)
- Jedná se o poskytování výkonnostních informací (PI) společně s ročním rozpočtem
(ale odděleně), a to např. ve formě podkladové informace k rozpočtu, přičemž tato
informace nemusí být brána v úvahu při rozhodování o rozpočtu. Tento způsob
pouze ukazuje, zda alokace rozpočtu a skutečné výdaje reagují na strategické cíle a
politické priority vlády. Je však složitější PI a informace v rozpočtu propojit.
2. Výkonnostně-informační rozpočtování (Performance-informed budgeting)
- Jedná se o systematickou prezentaci PI společně s konkrétními finančními
alokacemi v rámci rozpočtové dokumentace s cílem ulehčit rozhodování o přidělení
rozpočtových prostředků. Zároveň tento způsob např. umožňuje flexibilněji měnit
výdajové priority na základě výkonnosti.
3. Přímý PB, neboli rozpočtování zaměřeno na výkonnost (direct PB neboli performancebased budgeting)
- Jedná se o přímé propojení PI s finančními informacemi, přičemž tato výkonnost
(performance) má, ve srovnání se stanovenými cíli, přímé důsledky na alokaci
rozpočtových prostředků, tedy např. snížení/zvýšení alokace v případě
nedostatečného/nadměrného plnění.
4. Manažerský PB (Managerial PB)
- Jedná se o vytvoření a využití PI k interním manažerským účelům a pro vyvození
manažerské nebo organizační odpovědnosti. Vazby mezi výkonností (performance)
a alokací finančních prostředků jsou menší.15
V reportu OECD z roku 2019 věnovaném osvědčeným postupům PB označilo 10 zemí svůj přístup
k PB jako prezentační, 12 zemí jako výkonnostně-informační rozpočtování a 8 zemí jako
manažerský.16 Pouze část některých typů výdajů v zemích OECD spadá do třetí kategorie přímého
PB. Česká republika označila svůj přístup jako výkonnostně-informační rozpočtování, podobně jako
např. Rakousko, přičemž v Rakousku po reformách rozpočtového rámce v letech 2009 a 2013
došlo k výraznější implementaci prvků PB (viz níže část věnovaná PB v Rakousku), a od toho
českého se tak značně liší. Na druhou stranu ČR využívá informace o výkonnosti ve své rozpočtové
dokumentaci na rozdíl např. od Slovenska, kde tyto informace nejsou součástí rozpočtové
dokumentace. Slovensko se zařadilo do první kategorie prezentačního PB.
Je proto možné říci, že PB jednotlivých zemí se výrazně liší, a to i v případě, kdy jsou zařazeny
do stejného typu PB. Míra zavedení jednotlivých nástrojů a prvků PB je různá (což nemusí být
nutně negativní), a to i vzhledem k různým podmínkám, struktuře veřejného sektoru, právnímu
prostředí, kultuře nebo kapacitám veřejné správy v jednotlivých zemích. Implementace PB by
naopak měla odpovídat na tyto charakteristiky zemí, avšak jednotlivé země mohou čerpat
zkušenosti z dobré praxe zemí představené např. OECD.

14

Public Governance Directorate: Budgeting and Performance in the European Union, OECD Journal on budgeting –
Volume 2017/1, OECD 2017 [cit. 15. 7. 2019] s. 6, Dostupné z https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-andperformance-in-the-eu-oecd-review.pdf
15
OECD (2019), OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, 2019 [cit. 15. 7. 2019] s. 15,
https://doi.org/10.1787/c90b0305-en
16
Tamtéž, s. 16
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Obrázek č. 1: Přístupy k PB v zemích OECD

Zdroj: OECD (2019) Good practices for performance budgeting

PB patří mezi 10 principů OECD pro dobrou rozpočtovou správu. OECD se PB věnuje v rámci sítě
Senior Budget Officials (SBO) dlouhodobě. Již v roce 2004 vznikla v rámci SBO sítě skupina
Performance and Results Network s cílem zvýšení pochopení praktik PB. Od té doby OECD
zveřejnila již několik přehledů implementace PB v jednotlivých zemích a také příklady dobré
praxe.17
Příklady dobré praxe PB (OECD)18
1. Jasné zdokumentování smyslu a cílů PB, které odráží zájmy klíčových zúčastněných stran
- Odůvodnění, cíle PB a přístup19 k němu má být stanoven ve strategickém dokumentu
jako např. zákon o rozpočtových pravidlech nebo jiný programový dokument vlády.
Při zavedení PB je potřeba vydat související pokyny a předpisy. Zavedení PB rovněž
vyžaduje politickou podporu a systém PB má odrážet zájmy a priority zúčastněných
stran v rozpočtovém procesu.
2. PB propojí a sladí výdaje se strategickými prioritami a politickými cíli vlády
- Návrh rozpočtu má být propojen s odpovídajícími strategickými a rozvojovými plány a
koncepcemi vlády, vládním programem a obdobnými strategickými vládními
dokumenty. Obdobně je potřeba zavedení víceletého rozpočtového rámce, který
poskytuje spolehlivé a realistické fiskální parametry pro přípravu PB. Pro dosažení
komplexních cílů je rovněž důležitá mezirezortní spolupráce.
3. Systém PB v sobě obsahuje možnost využívat flexibilitu ve vztahu k různorodým vládním
aktivitám a ve vztahu k příjmům a výdajům
- Povaha a množství PI se liší dle povahy a velikosti konkrétního programu/projektu. Je
rovněž důležité využívat mix různých výkonnostních měřítek. Struktura programů má
17

OECD (2019), OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, 2019 [cit. 15. 7. 2019] s. 13,
https://doi.org/10.1787/c90b0305-en
18
Tamtéž, s. 9-11
19
Výběr typu PB, míra implementace jednotlivých dílčích nástrojů PB apod.
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být navázána na strukturu administrativy vzhledem k jejím povinnostem a funkcím.
Revize výdajů má pomoci řídit projekty a podporovat odpovědnost za výsledky.
Vláda musí zabezpečit odpovídající investice do lidských zdrojů a infrastruktury spojené s PB
- Pro PB musí být vytvořeny podmínky, a to jak z hlediska lidských zdrojů a jejich rozvoje,
tak také infrastruktury. Ministerstvo financí jako centrální rozpočtová autorita musí
pravidelně systém PB přezkoumávat a případně upravovat s cílem zlepšení výkonnosti
(performance). Podobně také mají být vyhodnocovány systémy na měření výkonnosti
(performance). U výkonnostních dat má být zabezpečena jejich včasnost,
interoperabilita, zjistitelnost, standardizovanost a přístupnost.
PB usnadňuje systematický dohled parlamentu, veřejnosti a občanské společnosti a tím pádem
dále posiluje zaměření vlády na výkonnost (performance) a její odpovědnost ve smyslu skládání
účtů (accountability)
- Rozpočtové dokumenty předkládané parlamentu mají obsahovat PI. Audit výkonnosti
(performance audit) má provádět Nejvyšší kontrolní instituce (resp. účetní dvůr, v ČR
NKÚ) včetně spolehlivosti a vykazované výkonnosti (performance) v reportech. Tyto
informace mají být podrobeny parlamentní kontrole a má být vyvozena odpovědnost
v případě špatných výsledků. Rozpočtová a výdajová data mají být publikována
v přístupných formátech a strojově čitelné formě.
PB doplňují další nástroje, jež cílí na zvyšování výkonnosti (performance), jako např. hodnocení
programů (programme evaluation) a revize veřejných výdajů (spending reviews)
- Ex ante hodnocení nových výdajových programů/projektů má za cíl zlepšit design
programu včetně výkonnostních indikátorů. Usnadní tak proces monitorování a
následného hodnocení. Ex post hodnocení mají být prováděna průběžně a zjištění mají
být zapracována do rozpočtového procesu. Cílem spending reviews je přezkoumání
odůvodněnosti výdajů a případné zajištění rozpočtových úspor a podpory prioritních
cílů.
Pobídky v rámci systému PB podpoří chování zaměřené na výkonnost (performance) a učení.
- Systém zaměřený na výkonnost podporuje konkurenci mezi obdobnými subjekty, což
může vést ke zlepšení jejich činnosti. Odpovědnost za plnění cílů leží na jednotlivcích a
týmech. Plnění cílů je pravidelně diskutováno. Reakcí na nedostatečnou výkonnost je
spíše než systém odměn a sankcí, systém učení a řešení problémů.

Při vytváření komplexního systému zaměřeného na výsledky doporučuje OECD, kromě
implementace PB, také zaměřit se na rozvoj a implementaci dalších nástrojů, jež systém veřejné
správy zaměřený na výsledky podpoří. Jsou to strategické plánování na všech úrovních; správa a
řízení dat a otevřených dat (využívaní dat a příprava politik založených na důkazech); střednědobý
rozpočtový rámec (Medium Term Expenditure Framework, MTEF), revize veřejných výdajů
(Spending reviews), individuální posuzování výkonnosti jako součást řízení lidských zdrojů, smluvní
a platební systémy založené na výkonnosti (performance), ex ante a ex post hodnocení programů
a audit výkonnosti (performance audit).20 Samotná implementace systému řízení, rozpočtování a
reportingu zaměřeného na dosahování výsledků se v jednotlivých zemích liší. V podstatě jde o to,
že se do existujících systémů řízení zavádějí prvky PM, či PB a reportingu.

20

OECD (2019), OECD Good Practices for Performance Budgeting, OECD Publishing, Paris, 2019 [cit. 15. 7. 2019] s. 18,
https://doi.org/10.1787/c90b0305-en
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Performance budgeting (PB) představuje mechanismus propojující rozpočtové financování
s měřitelnými výsledky, k čemuž jsou systematicky využívány informace o výkonnosti
(performance information, PI). Jedná se o přechod od systému rozpočtování zaměřeného
na objem utracených finančních prostředků k systému reflektujícímu dosažené výsledky za tyto
utracené peníze.
Informace o výkonnosti (performance information, PI) nám poskytuje informace o tom, jak
úspěšná je daná organizace v plnění svých cílů příp. také, které z politik fungují či nefungují.
K tomu využívá indikátory výkonnosti (PID).
Indikátory výkonnosti (performance indicators, PID) jsou ukazatele výkonnosti, které se využívají
při měření výkonu (výsledků či úspěšnosti) organizace. Ukazatele výkonnosti mají odpovídat
cílům, které chceme dosáhnout, např. v případě ministerstva dopravy se může jednat o počet
smrtelných nehod na silnicích. V případě soukromého sektoru se jedná např. o zisk společnosti,
podíl na trhu apod.
Performance management (PM) představuje v obecné rovině systém řízení, kdy dochází
ke stanovení cílů, měření dosažených výsledků politik pomocí stanovených indikátorů a podávání
zpráv o pokroku a plnění cílů. Jedná se tedy o systém řízení zaměřený na dosahování výsledků
tedy tzv. results-oriented system.
Revize veřejných výdajů (spending reviews) představuje ex post hodnocení veřejných výdajů
v určité oblasti. Hodnocena je efektivnost a hospodárnost výdajů, přičemž jsou identifikována
opatření zvyšující hodnotu vytvořenou veřejnými výdaji.

Performance budgeting v Rakousku
Rakouský systém rozpočtování lze v současnosti charakterizovat jako výkonnostní (performance
budgeting, PB), kde je rozpočet chápán jako komplexní nástroj řízení zdrojů a měřitelných
výsledků. V letech 2009 až 2013 proběhla v Rakousku velká reforma systému veřejných financí
na spolkové úrovni, jež byla zaměřena na vytvoření mechanismu pro efektivnější správu a
využívání daňových příjmů a zlepšení rozpočtového rozhodování. Cílem reformy bylo také:
- zlepšit střednědobé plánování veřejných výdajů v horizontu 4 let prostřednictvím
stanovených krátkodobých cílů a měřitelných indikátorů, které ukazují na případné splnění,
respektive dosažení, cíle;
- podpořit flexibilitu finančního řízení, díky čemuž by mohly být nevyužité finanční
prostředky na konci roku převedeny do budoucích období;
- rozpočtování zaměřit na výsledky;
- zvýšit transparentnost rozpočtování;
- podpořit genderovou rovnost při rozdělovaní finančních prostředků ad.21
Výkonnostní PB se snaží chápat rozpočet jako strategický politický nástroj a primárně se zaměřuje
na plnění stanovených cílů. Podporuje koordinovaný přístup k rozpočtování a vytváření politik,
přičemž jednotlivým ministerstvům, a administrativním jednotkám, poskytuje zvýšenou míru
autonomie, ale zároveň také vyšší odpovědnost za výkonnost (performance). Výsledky jsou
21

Downes, R., von Trapp, L., Jansen, J. Budgeting in Austria, OECD Journal on Budgeting, Volume 2018/1, OECD 2018
[cit. 22. 7. 2019]s. 5, Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-18-5j8l804wg0kf
Berger, H., Introducing Performance Budgeting in Austria Experiences and Lessons, 7th Annual Meeting of OECD
Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions Vienna, 16th April 2015 [cit. 15. 7. 2019] Dostupné
z: https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/Introducing_Performance_Budgeting_in_Austria_xHelmut_Bergerx.
pdf
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transparentní pro veřejnost i parlament22. Procesy a nástroje zavedené v rakouském rozpočtovém
systému jsou v souladu s doporučením OECD o správě rozpočtu, které stanoví 10 principů
moderního rozpočtování. 23
Implementace reformy rozpočtování a její hlavní prvky
Pro rozsáhlou reformu, která vyžadovala rovněž změnu ústavy, bylo potřeba zajistit politickou
dohodu a podporu napříč politickými stranami. Spolkové ministerstvo financí proto začalo
na reformě pracovat již v roce 2004, kdy vznikla na půdě parlamentu neformální dočasná komise
pro reformu, ve které byly zastoupeny jak jednotlivé politické strany, tak také experti. To vedlo
k široké podpoře reformních zákonů. Podpora reformy byla zajištěna i ze strany dalších aktérů, a
to díky deklarovaným přínosům.
Jednotlivým ministerstvům měla reforma přinést např. více flexibility (při přípravě rozpočtu, ale
také při jeho plnění) ale také více odpovědnosti. Kancelář spolkového kancléře (obdoba úřadu
vlády v ČR) dostala nové úkoly v rámci monitorování a kontroly kvality výsledků a stanovených
indikátorů. Parlament (a politické strany) reformou (a změnou struktury rozpočtu) sice přišel
o podrobnější informace v rámci rozpočtové dokumentace, na druhou stranu však získal přístup
k podrobnějším a komplexnějším zprávám v průběhu rozpočtového cyklu. Rovněž bylo vytvořeno
nové oddělení – Parlamentní rozpočtová služba (Budgetdienst, PBO), jež má podporovat zejména
rozpočtový výbor (ale i ostatní výbory) technickou expertízou rozpočtu a rozpočtových
dokumentů. V rámci Spolkového ministerstva veřejné správy a sportu (Bundesministerium für
öffentlichen Dienst und Sport) vznikl nový mezirezortní Úřad pro sledování dopadů
(Wirkungscontrollingstelle). Účetní dvůr (Rechnungshof) získal novou pravomoc, a to hodnotit
výkonnost (performance).24
Reforma rozpočtu byla realizována ve dvou fázích - první etapa vstoupila v platnost 1. ledna 2009
a druhá 1. ledna 2013. V rámci první fáze reformy v roce 2009 bylo zavedeno střednědobé
plánování ve formě střednědobého výdajového rámce (Medium term expenditure Framework,
MTEF) a větší flexibilita při rozpočtování pro ministerstva, díky čemuž mohli ministři tvořit rezervy
a přenášet nevyužité rozpočtové prostředky do dalšího období.25 Střednědobý výdajový rámec je
pravidelně schvalován zákonem o spolkovém finančním rámci (Bundesfinanzrahmengesetz, BFRG)
společně s právně závaznými výdajovými stropy na čtyři roky dopředu.26
Ve druhé fázi reformy v roce 2013 se rozšířila možnost převodu nevyužitých finančních prostředků,
které se nevyčerpaly při dosažení cílů, a to na tzv. operační administrativní jednotky (Budget
managing bodies) jako např. jednotlivá oddělení policie, nebo finanční úřady. Hlavní myšlenkou je,
že v případě dosažení úspor mohou i tyto jednotky využít finance z těchto rezerv.27 Reforma
struktury rozpočtu redukovala počet položek v jednotlivých kapitolách rozpočtu, změnila se
struktura rozpočtu, zavedlo se akruální rozpočtování, účetnictví se přiblížilo Mezinárodním
22

V Rakousku, podobně jako v ČR, vláda předkládá rozpočet ke schválení pouze jedné z komor parlamentu, a to
Národní radě (Nationalrat).
23
Downes, R., von Trapp, L., Jansen, J., Budgeting in Austria, Public Governance Directorate Senior Budget Officials,
cit. [18. 7. 2019] Dostupné z:
https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/OECD_AP_2_Budgeting_in_Austria_final_report.pdf?6nixp6
24
Downes, R., von Trapp, L., Jansen, J. Budgeting in Austria, OECD Journal on Budgeting, Volume 2018/1, OECD 2018
[cit. 22. 7. 2019]s. 15-16, Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-18-5j8l804wg0kf
25
Federal Medium-Term Expenditure Framework, Bundesministerium Finanzen [cit. 18. 7. 2019] Dostupné z
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Federal-Medium-Term-Expenditure-Framework.html
26
Bundesfinanzrahmen und Strategiebericht, Bundesministerium Finanzen [cit. 18. 7. 2019] Dostupné z:
https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/bundesfinanzrahmen-und-strategiebericht.html
27
Downes, R., von Trapp, L., Jansen, J. Budgeting in Austria, OECD Journal on Budgeting, Volume 2018/1, OECD 2018
[cit. 22. 7. 2019] s. 16-17, Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-18-5j8l804wg0kf
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účetním standardům pro veřejný sektor (IPSAS). Rakousko značně zjednodušilo svou rozpočtovou
strukturu, omezilo počet rozpočtových kapitol, snížilo počet cílů a ukazatelů na jednotlivý rok.
Samotný rozpočet se tak v současnosti dělí na okruhy (Rubriken), rozpočtové kapitoly
(Untergliederungen, UG), globální rozpočty (Globalbudgets, GB) a dílčí rozpočty (Detailbudgets,
DB).28
Obrázek č. 2: Nová rozpočtová struktura

Zdroj: Bundesfinanzministerium

Byly zavedeny dlouhodobé fiskální projekce na 30 let, aby vznikl dlouhodobý výhled rozpočtového
plánování. Od roku 2013 je na všech úrovních řízení rozpočtu kladen velký důraz na genderovou
problematiku a gender budgeting29 je součástí rozpočtování. Země také realizovala internetový
nástroj usnadňující shromažďování informací o výkonnosti od spolkových subjektů. Ohledně PB se
pravidelně proškolují státní zaměstnanci a politici.30
Součástí druhé etapy reformy bylo také zavedení povinného posuzování dopadů regulace, tzv. RIA
(Wirkungsorientierte Folgenabschätzung, WFA). WFA představuje cíle, opatření a dopady zákonů,
nařízení, mezivládních dohod, velkých projektů apod. WFA musí být zahájen co nejdříve a
doprovází regulaci od jejího návrhu až po schválení v parlamentu. WFA je úzce propojena z PB a
výsledky jsou tak součástí cílů (Wirkungsziele, WZ) jednotlivých ministerstev a jednotlivá opatření
jsou přímo napojena na rozpočet.31 Do pěti let musí proběhnout ex post hodnocení schválené
28

BMF: Bundesfinanzgesetz 2019 [cit. 26. 7. 2019] Dostupné z
https://service.bmf.gv.at/BUDGET/Budgets/2018_2019/bfg2019/Bundesfinanzgesetz_2019.pdf
29
„Rozpočtování z hlediska rovnosti žena a mužů je přístup k rozpočtům, ve kterém jde o spravedlivější přerozdělování
finančních prostředků z hlediska rovného přístupu žen a mužů k čerpání finančních zdrojů, které společnost vytvořila.
Vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů na zabezpečování potřeb a zájmů jak žen, tak mužů je jednou
ze součástí politiky vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže.“ MF a MPSV: Rozpočtování z hlediska rovnosti žen
a mužů. Informativní metodika. Praha červen 2004 fcit. 5. 9. 2019] Dostupné z:
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2004/metodika-rozpoctovani-genderova-politika-13111
30
Aligning the budget with the Performance-Based Budgeting: Lessons from Member States, Deloitte Consulting &
Advisory CVBA, European Parliament 2019 [cit. 15. 7. 2019] Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621802/IPOL_STU(2019)621802_EN.pdf
31
Bundesministerium Öffentlicher Dienst und Sport, Wirkungsorientierte Folgenabschätzung [cit. 26. 7. 2019]
Dostupné z https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/folgenabschaetzung/index.html
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regulace.32 O provedených hodnoceních je každoročně informována Národní rada33
prostřednictvím zprávy, kterou předloží Úřad pro sledování dopadů (Wirkungscontrollingstelle des
Bundes).
Rozpočtový cyklus a úloha parlamentu
Zavedení PB posílilo kontrolní úlohu parlamentu a poskytlo mu pro tuto jeho roli i nové nástroje,
ale zároveň omezilo jeho možnosti ovlivnit rozpočet, jelikož změnilo strukturu rozpočtu.
Po reformě schvaluje Národní rada MTEF a státní rozpočet pouze na úrovni globálních rozpočtů,
detailní rozpočty předloženy ani projednávány nejsou. Návrh MTEF je Národní radě předkládán
do 30. dubna spolu s rozpočtovou strategií (podobně jako v ČR), která vysvětluje rozpočtové
priority vlády. Parlamentní debata o MTEF se zaměřuje na makroekonomickou úroveň rozpočtu.
Stropy výdajů lze změnit pouze změnou zákona o MTEF. V tomto případě musí vláda vysvětlit, proč
chce změnit stropy výdajů rozpočtu. O požadovaných změnách poté rozhoduje Národní rada. 34
Návrh zákona o rozpočtu je do Národní rady odeslán do konce září. První čtení se koná v říjnu,
v listopadu probíhá jednání rozpočtového výboru. Druhé a třetí čtení bývá ve druhé polovině
listopadu a většinou na konci listopadu je závěrečné hlasování.35 Návrh zákona o rozpočtu zahrnuje
očekávané příjmy a výdaje na jeden rozpočtový rok. Rozpočet ukazuje, kolik finančních prostředků
je zapotřebí k plnění úkolů v každém rozpočtovém roce a jak jsou tyto prostředky pokryty.36
Rozpočet také obsahuje cíle a indikátory stanovené v jednotlivých oblastech (viz příklad níže).
Součástí rozpočtové dokumentace je také Plán lidských zdrojů (Personalplan) a podrobné
dokumenty ke každé kapitole rozpočtu (Untergliederung, UG). Všechny tyto materiály jsou
dostupné na webových stránkách spolkového ministerstva financí. To Národní radě předkládá
v průběhu celého roku množství nových zpráv týkajících se kromě MTEF a návrhu rozpočtu také
jeho plnění, rovněž se jedná o rozpočtové dokumenty související s Evropským semestrem nebo
zprávu o dluhu nebo dotacích ad. Po skončení rozpočtového roku Národní rada projednává a
schvaluje státní závěrečný účet, který připravuje Účetní dvůr a obsahuje rovněž hodnocení plnění
jednotlivých cílů.
Za výkonnostní rozpočet (performance budget) a kontrolu plnění cílů na úrovni ministerstva je
zodpovědný ministr. Řídicí orgán pro rozpočet v rámci ministerstva nebo administrativní jednotky
(Head of agency / Budget managing body) je odpovědný za správu rozpočtu svých dílčích rozpočtů
a za realizaci opatření vedoucích k dosažení cílů. Ministerstvo financí definuje rámec
pro performance budgeting a pro impact-oriented budget management. Za plán rozpočtu a
kontrolu plnění plánu je odpovědný spolkový kancléř. Za kontrolu roční účetní závěrky a přípravu
návrhu státního závěrečného účtu odpovídá Účetní dvůr (Rechnungshof), který má také poradní
úlohu vůči vládě, stejně jako připraví doporučení z provedených auditů. 37

32

Bundesministerium Finanzen: Wirkungsorientierte Folgenabschätzung [cit. 26. 7. 2019] Dostupné z:
https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/wirkungsorientierte-folgenabschaetzung.html
33
Podobně jako v ČR rozpočet je projednáván pouze jednou komorou Parlamentu – Národní radou (Nationalrat)
34
Federal Medium-Term Expenditure Framework, Bundesministerium Finanzen cit. [18. 7. 2019] Dostupné z
https://english.bmf.gv.at/budget-economic-policy/Federal-Medium-Term-Expenditure-Framework.html
35
Schilhan, Ch., Budgeting in Austria, 2011 cit. [18. 7. 2019] Dostupné z https://english.bmf.gv.at/budget-economicpolicy/BMF-Budgeting_in_Austrian.ppt?6kdmcw
36
Budgetgrundsätze, Bundesministerium Finanzen cit. 18. 7. 2019] Dostupné z
https://www.bmf.gv.at/budget/budgetpolitik-und-grundsaetze/budgetgrundsaetze.html
37
Schilhan, Ch., Budgeting in Austria, 2011 cit. [18. 7. 2019] Dostupné z https://english.bmf.gv.at/budget-economicpolicy/BMF-Budgeting_in_Austrian.ppt?6kdmcw
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Zprávy o plnění cílů (Bericht zur Wirkungsorientierung)38 připravují jednotlivá odpovědná
ministerstva a následně je ve standardizované podobě v rámci jedné zprávy předkládá Úřad
pro sledování dopadů (Wirkungscontrollingstelle des Bundes, WCS). Komplexní a informativní
zprávy o rozpočtu a jeho plnění usnadňují úlohu parlamentu při kontrole a zapojení se do fiskální
a rozpočtové politiky. Parlament může využívat informace o výkonnosti pro strategičtější diskusi
týkající se výsledků/výstupů politik/alokace finančních zdrojů na základě výkonnostních informací
měřených stanovenými indikátory.
Nově vzniklé instituce
Úřad pro sledování dopadů (Wirkungscontrollingstelle des Bundes, WCS)
WCS je jedním z oddělení Spolkového ministerstva veřejné správy a sportu (Bundesministerium für
öffentlichen Dienst und Sport). Hlavním úkolem WCS je radit ministerstvům při zavádění nástrojů
zaměřených na výkonnost a dopad (nástroje PB a PM). Nabízí také poradenství a školení. Úřad má
rovněž za úlohu přijímat opatření zabezpečující jednotnou kvalitu cílů a indikátorů. Národní rada
může s Úřadem konzultovat smysluplnost a ambici jednotlivých cílů. WCS je také koordinačním
orgánem pro sledování plnění národních cílů rodové rovnosti (gender equality).39
Od ministerstev dostává Úřad zprávy o dosažení cílů a výsledky předkládá Národní radě
ve standardizované podobě – ve zprávě o dopadech (Bericht zur Wirkungsorientierung).40 WCS
připravuje také zprávy týkající se vypracovávání ex post dopadů regulace (Berichte über die
Wirkungsorientierte Folgenabschätzung).41 V rámci transparentnosti, a především snahy
o podporu na datech založené veřejné diskuse, provozuje WCS rovněž internetovou prezentaci
wirkungsmonitoring.gv.at42, kde lze nalézt jednotlivé cíle a jejich plnění na základě předkládaných
zpráv, a to v rovněž v jednoduché grafické podobě a také statistická data ze zpráv o provádění
dopadů regulací.
Parlamentní rozpočtová služba - Parliamentary Budget Office (PBO) (Budgetdienst)
V roce 2011 se všechny politické strany zastoupené v Národní radě v souvislosti s implementací
reformy rozpočtování dohodly na vytvoření nezávislé rozpočtové služby tzv. Parliamentary Budget
Office - PBO (Budgetdienst), jako jednoho z oddělení parlamentní výzkumné služby (Rechts-,
Legislativ- und Wissenschaftlicher Dienst). Před reformou obsahoval rozpočet přes tisíc položek a
po reformě obsahuje méně než 100 globálních rozpočtů (Globalbudget, GB). Reforma rovněž
navýšila počet rozpočtových zpráv, jež jsou vypracovány Ministerstvem financí a předkládány
Národní radě. To zvýšilo nároky na práci poslanců v rozpočtové oblasti. Vzhledem k tomu, že nová
rozpočtová pravidla přidělují vládě další pravomoci v souvislosti s tvorbou rozpočtu, byla
nastavena pravidla pro přísnější parlamentní kontrolu plnění rozpočtu, proto bylo potřeba
podpořit práci poslanců vytvořením odborného zázemí zaměřeného na rozpočtovou problematiku
a související ekonomické otázky.
PBO byla vytvořena v roce 2012, a to jako nezávislý orgán, který je součástí parlamentní
administrativy, zajišťující vysoce kvalitní odbornou expertízu, který má poskytovat své analýzy
38

Zprávy jsou dostupné zde:
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/berichte_wo1.html
39
Bundesministerium Öffentlicher Dienst un Sport, Wirkungscontrollingstelle des BUndes [cit. 26. 7. 2019] Dostupné
z: https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/controllingstelle/index.html
40
Zprávy jsou dostupné zde:
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/berichte_wo1.html
41
Zprávy jsou dostupné zde:
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Berichte_WFA.html
42
Wirkungsmonitoring, cit. [18. 7. 2019] Dostupné z https://www.wirkungsmonitoring.gv.at/
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všem politickým stranám, přičemž při své činnosti má být transparentní a výsledky své práce
zveřejňovat na webové platformě Národní rady.
Hlavní náplní práce dle mandátu PBO je podpora poslanců Národní rady v rozpočtovém procesu,
při konzultacích a schvalování rozpočtových zákonů a při výkonu kontrolní funkce parlamentu. PBO
podporuje: 43
- rozpočtový výbor formou písemných odborných posudků, analýz a stručných studií
o rozpočtových záležitostech předložených vládou. PBO připravuje krátké analýzy
dokumentů, jež jsou na programu jednání rozpočtového výboru. Ředitel PBO je vždy
přítomen na jednání výboru a v případě potřeby je připraven odpovídat a konzultovat
odborné dotazy.
- PBO připravuje také hodnocení dopadů regulace (RIA) nově předložené legislativy
(především té, kde je garančním výborem rozpočtový výbor, ale také regulace, která má
významné finanční dopady). Podporuje tedy další parlamentní výbory, pokud jde
o posuzování dopadů nové legislativy.
- Připravuje krátké analýzy na žádost členů rozpočtového výboru.
- Poskytuje konzultace zejména v oblasti PB a gender budgeting.
- Připravuje odborné debaty s poslanci týkající se rozpočtových otázek.
- Zveřejňuje doporučení k vývoji organických rozpočtových zákonů a zlepšení rozpočtového
reportingu.
PBO má v současnosti 8 zaměstnanců (6 expertů a 2 asistenty).44
Obrázek č. 3: Projednávání rozpočtu a zapojení PBO v Národní radě

Zdroj: Nationalrat, Budgetdienst

43

Austria Parliamentary Budget Office Update, OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal
Institutions 6 th Annual Meeting, The Knesset, Jerusalem, cit. [18. 7. 2019] Dostupné z:
http://knesset.gov.il/mmm/oecd/Session_1_Austria_PBO_Update.pdf
44
Gschiel, P., Austrian Parliamentary Budget Office, Budget Expertise for Members of Parliament, May 9th 2019
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Návrh zákona o spolkovém rozpočtu na rok 2019
Rozpočet na rok 201945 je rozdělen do 35 rozpočtových kapitol (UG)46, které jsou rozděleny
do 1 až 4 globálních rozpočtů (GB). V rámci UG jsou pak stanoveny jednotlivé cíle (Wirkungsziele,
WZ), kterých je 1 až 5. U každého cíle je pak vysvětleno, proč je stanoven právě tento cíl, jak se
plánuje cíle dosáhnout a úspěch/dosažení cíle vyjádřeno pomocí měřitelného indikátoru.
V návrhu zákona jsou pak navrženy opatření v rámci GB, které mají vést k jednotlivým cílům.
U každého opatření je uvedeno, k plnění kterého cíle přispívá, co představuje splnění tohoto cíle
(např. úroveň konkrétního indikátoru pro rok 2019) a jaký je současný stav (v roce 2017).
Finanční prostředky jsou pak uvedeny podle kapitol a následně podle jednotlivých GB, rozčleněny
na osobní výdaje, transfery, výdaje na správu apod. Jednotlivé cíle neobsahují výši finančních
prostředků, protože mají být výsledkem fungování celé rozpočtové kapitoly a ne pouze dílčího
programu.
Příklad Performance budgeting v rozpočtu na rok 201947:
UG Práce: WZ 3: „podpora integrace mladých lidí na trh práce a v důsledku toho snižování
nezaměstnanosti mladých lidí“.
Proč tento cíl? Mladí lidé by měli mít možnost získat zkušenosti na trhu práce a aplikovat a rozvíjet
své znalosti. V důsledku dobrého vzdělání se rovněž snižuje riziko nezaměstnanosti. V případě, že
mladí lidé najdou udržitelné zaměstnání, zvyšuje toto rovněž daňové příjmy a snižuje sociální
výdaje.
Jak cíle dosáhnout? Záruka učňovského vzdělání (Ausbildungsgarantie) - zajištění dostatečného
počtu míst v učňovském duálním vzdělávání pro mladé lidi, kterým se nepodařilo najít odpovídající
učňovské místo na volném trhu.
Indikátory (uveden vždy také zdroj dat):
- Počet mladých lidí registrovaných na úřadech práce jako hledající učňovské místo,
pro které nebylo nalezeno vhodné místo; cílová úroveň pro rok 2019 je méně než 6000,
pro rok 2020 méně než 5950.
- Počet okamžitých volných učňovských míst v duálním vzdělávání (roční průměr); cílová
úroveň pro roky 2019 a 2020 je 4300.
- Podíl nezaměstnaných na potenciální pracovní síle ve věkové skupině; cílová úroveň
pro roky 2019 a 2020 je méně než 6,8 %.
Opatření vedoucí k naplnění WZ 3 (v rámci GB pracovní trh):
- Záruka učňovského vzdělání (Ausbildungsgarantie)
 Indikátor: počet podporovaných mladých lidí v učňovských kurzech v roce 2019 10 500 (v roce 2017 to bylo 10 283)

45

Rozpočet je k dispozici online [cit. 23. 7. 2019] zde: https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/budget-20182019.html
46
Jednotlivé UG jsou v rozpočtu číslované od 01 do 58 a patří tma např. UG presidentská kancelář, UG kancelář
předsedy vlády, UG asyl/migrace, UG práce, UG zdraví apod.
47
https://service.bmf.gv.at/BUDGET/Budgets/2018_2019/bfg2018/Bundesfinanzgesetz_2018.pdf
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Odpovědné rozpočtování v Nizozemsku
První pokusy o zavedení performance budgeting spadají do 70. let 20. století. Od této doby byl
nizozemský systém několikrát modifikován.48 Dá se říci, že v Nizozemsku neustále dochází
k vylepšování systému rozpočtování a řízení státní správy. Cílem je efektivní alokace veřejných
zdrojů. Od 70. let proběhlo několik větších reforem a menších změn systému, které byly po čase
vyhodnoceny a na základě tohoto hodnocení byly provedeny další modifikace, avšak stále se
stejným hlavním cílem dosažení efektivního řízení a alokace veřejných finančních prostředků.
Hlavními milníky jsou roky 2002, kdy v Nizozemsku došlo k zavedení programového PB, a 2013,
kdy bylo implementováno tzv. „odpovědné rozpočtování“ (Accountable Budgeting, AB).
Reforma VBTB
Ve vládním memorandu v roce 1999 byla prvně představena rozsáhlá reforma implementace PB
jako přechod od „rozpočtu politik k odpovědnosti politik“ (Van Beleidsbegroting Tot
Beleidsverantwoording, VBTB). Memorandum obsahovalo návrhy, jak dospět k lepšímu propojení
vazeb mezi politikami, výkonností a zdroji, stejně jako vazeb mezi rozpočtem a státním závěrečným
účtem. Zlepšit kontrolu vlády tak měl soubor nástrojů: systematické hodnocení, indikátory
výkonnosti, informace o plnění cílů ad.49 Reforma sledovala 2 hlavní cíle: zlepšení efektivity alokace
a řízení veřejných zdrojů a zvýšení transparentnosti vládních výdajů a výsledků vládních politik.
Nově byl obsah rozpočtových dokumentů strukturován tak, aby byly pro jednotlivé programy
zodpovězeny otázky:
 Čeho chceme dosáhnout?
 Co plánujeme udělat proto, abychom toho dosáhli?
 Kolik to bude stát?
Ve státním závěrečném účtu zase pro jednotlivé programy byly zodpovězeny otázky:
 Dosáhli jsme toho, čeho jsme zamýšleli?
 Provedli jsme to, co jsme plánovali učinit?
 Byly náklady ve výši, ve které jsme je očekávali?50
Výsledkem této reformy byla jasnější struktura rozpočtu strategických cílů a vazeb na související
oblasti politiky.51 Zároveň reforma znamenala přechod tradiční prezentace rozpočtových položek
v řádcích na programový rozpočet.52 Počet položek rozpočtu byl snížen asi z 800 na 160. Rozpočet
každého ministerstva byl rozčleněn do několika ze 160 rozpočtových položek. Každá položka měla
stanovený obecný cíl. Položky byly dále rozděleny do dílčích položek, pro které byly stanoveny
operační cíle.53
48

Van Nispen, F. K. M., Posseth, J.A. (2007), Performance Budgeting in The Netherlands: Beyond Arithmetic, QECD
Journal on Budgeting, Vol. 6/4 [cit. 7. 8. 2019] Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-v6-art20-en
49
Budding, T., Faber, B., Vosselman, E., Performance budgeting in the Netherlands, In: de Vries, M. S., Nemec, J.,
Špaček, D. ed., Performance-Based Budgeting in the Public Sector, Palgrave Macmilian 2019, s. 83, ISBN 978-3-03002076-7
50
de Jong, M., van Beek, I., Posthumus, R. (2013), Introducing accountable budgeting: lessons from a decade of
performance-based budgeting in the Netherlands, OECD Journal on Budgeting, Vol. 12/3. [cit. 8. 8. 2019] s. 7,
Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-12-5k455r12vs37
51
Debets, R. (2008), Performance Budgeting in the Netherlands, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7/4 [cit. 7. 8. 2019]
Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-v7-art22-en
52
V tradiční struktuře je rozpočet rozepsán dle rozpočtových položek jednotlivých organizačních jednotek a
výdajových kategorií. V rámci programového rozpočtu dochází k jeho rozčlenění dle jednotlivých vládních programů,
ve kterém jsou stanoveny aktivity, jež mají být provedeny, a cíle, kterých má program dosáhnout a které se mohou
dotýkat vícero organizačních jednotek. In: de Jong, M., van Beek, I., Posthumus, R. (2013), Introducing accountable
budgeting: lessons from a decade of performance-based budgeting in the Netherlands, OECD Journal on Budgeting,
Vol. 12/3. [cit. 8. 8. 2019] s. 5, Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-12-5k455r12vs37
53
Tamtéž, s. 8-9
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Zavedena byla sekce (Policy Section), která měla vysvětlit priority politik pomocí vývoje politik a
finančních dopadů. Ministři získali větší míru autonomie, co se týče řízení ministerstev, avšak
museli lépe vysvětlit své priority a především se zvýšila jejich odpovědnost nad výstupy a výsledky.
Snížení rozpočtových položek také znamenalo snížení informací týkajících se vstupů poskytnutých
parlamentu, na druhou stranu získal parlament podrobnější informace týkající se výsledků a
výstupů. Od roku 2000 byl zahájen každoročně tzv. Den odpovědnosti (Accountability Day)
v květnu, který představuje den, kdy je parlamentu předložen státní závěrečný účet.54
Tři roky po zavedení VBTB bylo provedeno hodnocení fungování systému. V roce 2006 tak došlo
dále k zavedení ex post hodnocení obecných cílů politiky tzv. přezkum politiky (Policy Review). Dále
došlo ke změně struktury rozpočtových dokumentů a snížení počtu cílů a výkonnostních
indikátorů.55 Od roku 2007 byly implementovány další změny, které měly zvýšit politickou
relevanci ročních reportů a rozpočtových dokumentů a snížit administrativní zátěž spojenou
s jejich přípravou. V roce 2008 tak byl zaveden nástroj s názvem „accountability letter“. Jedná se
o zprávu, ve které předseda vlády reportuje parlamentu progres dosažený v plnění hlavních priorit
vlády. Zpráva je prezentována parlamentu společně se státním závěrečným účtem a státními
závěrečnými účty jednotlivých ministerstev. Všechny tyto dokumenty jsou prezentovány a
diskutovány v parlamentu v rámci Accountability Day.56
V roce 2010 došlo k dalšímu hodnocení systému. I když propojení financování s výsledky politiky
se ukázalo jako dobrý nástroj řízení, stále přetrvávala nejasnost ohledně příspěvků vládních
programů k politickým cílům, chybělo např. jasné stanovení odpovědnosti za neplnění cílů,
rozporován byl rovněž např. informační přínos rozpočtu ve vztahu k administrativní zátěži, kterou
přinesl apod.57
Reforma VB
Ministerstvo financí proto začalo s vývojem nového „odpovědného rozpočtování“ neboli
Accountable Budgeting (Verantwoord Begroten, VB). Ten byl implementován v roce 2013. Je
založen na stanovení jasných pravomocí a odpovědnosti jednotlivých ministrů. Smyslem je lépe
vysvětlit a pochopit politické závazky daného ministra a následně ukázat jasnou politickou
odpovědnost. Tím by parlament mohl lépe vykonávat svou kontrolní funkci vůči vládě a zároveň
by ministerstvo financí i ostatní ministerstva mohly informace získané díky VB využít k lepší interní
kontrole činnosti. Proto je větší důraz kladen také na provádění ex post hodnocení jednotlivých
programů.
Systém je založen na nových třech otázkách:
 Čeho chce ministr dosáhnout?
 Co ministr plánuje udělat, aby těchto cílů dosáhl?
 Kolik stojí aparát státní správy, za jehož fungování je ministr odpovědný?58
Ve srovnání s VBTB se struktura rozpočtu opět změnila, především se opět zvýšil počet informací
týkajících se finančních vstupů, celkový rozsah rozpočtu se však snížil. V rámci VB jsou
54

Tamtéž, s. 8-9
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Špaček, D. ed., Performance-Based Budgeting in the Public Sector, Palgrave Macmilian 2019, s. 83, ISBN 978-3-03002076-7
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Tamtéž, s. 12-13
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de Jong, M., van Beek, I., Posthumus, R. (2013), Introducing accountable budgeting: lessons from a decade of
performance-based budgeting in the Netherlands, OECD Journal on Budgeting, Vol. 12/3. [cit. 8. 8. 2019] s. 2,
Dostupné z https://doi.org/10.1787/budget-12-5k455r12vs37
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Budding, T., Faber, B., Vosselman, E., Performance budgeting in the Netherlands, In: de Vries, M. S., Nemec, J.,
Špaček, D. ed., Performance-Based Budgeting in the Public Sector, Palgrave Macmilian 2019, s. 84-85, ISBN 978-3030-02076-7
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rozpočtované prostředky nově zobrazeny rozdělené na výdaje na program a na organizační výdaje.
U obou typů výdajů jsou stanoveny rovněž prostředky určené na jednotlivé rozpočtové nástroje:
v případě výdajů na program se jedná o 12 kategorií (např. dotace, příspěvky agenturám apod.) a
u organizačních výdajů se jedná o 6 kategorií (výdaje na zaměstnance, IT, apod.). Tabulku
plánovaných rozpočtovaných výdajů doprovází slovní vysvětlení obsahující doplňující informace.59
Rozpočty jednotlivých ministerstev rovněž povinně obsahují informaci o provedených
plánovaných revizích všech jednotlivých programů.
Obrázek č. 7: Změna prezentace rozpočtu při přechodu z VBTB na VB

Zdroj: de Jong, M., van Beek, I., Posthumus, R. (2013), Introducing accountable budgeting: lessons from a decade of
performance-based budgeting in the Netherlands, OECD

Počet indikátorů výkonnosti (performance indicators) se oproti VBTB snížil. Kvantitativní
výkonnostní cíle jsou stanoveny pouze v případě, že za jejich plnění může ministr nést
odpovědnost, tedy opravdu existuje propojení mezi cílem a pravomocemi ministra. Toto propojení
je např. těžké nalézt v případě obranné nebo zahraniční politiky, nebo pokud např. dominantní roli
k dosažení cílů hrají externí faktory, např. soukromý sektor apod.60
Nové nástroje zavedené na parlamentní úrovni
Z důvodu nízkého zájmu členů parlamentu o projednávání rozpočtových věcí byla v roce 2016
implementována metoda projednávání rozpočtu, jež cílila na větší zapojení poslanců
do projednávání rozpočtů a také větší zapojení veřejnosti. Na jeho přípravě a zavedení se podílel
jeden z poslanců Pieter Duisenberg za liberální stranu (VVD) a odborníci výzkumné služby
nizozemského parlamentu (obdoba Parlamentního institutu), kteří novou metodu připravili a
pomohli s její implementací.
Nový způsob prezentace a auditu rozpočtu ve Sněmovně spočívá v určení 2 zpravodajů (jeden
zastupující vládní strany a druhý z opozice), kteří na základě připravené metody a s pomocí
odborníků z parlamentní výzkumné služby připraví zprávu-analýzu, která je prezentována
v rozpočtovém výboru ještě dříve, než začne hlavní politická debata. Je však potřebné, aby
59
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samotnou zprávu vypracovali především poslanci a ne experti výzkumné služby. Ti mají být pouze
odborným zázemím pro poslance. Nová metoda se používá 2krát ročně, a to při projednávání
návrhu státního rozpočtu a návrhu závěrečného účtu. Postupně ji začaly používat také jednotlivé
věcné výbory při projednávání kapitol rozpočtu nebo závěrečného účtu. Samotná metoda má 50
stran (je dostupná online v nizozemštině), přičemž zjednodušená varianta spočívá v 6 hlavních
otázkách:
 Jaká je obecná situace v dané oblasti politiky?
 Které z cílů jsou plánovány/dosaženy?
 Které akce/aktivity byly naplánovány/uskutečněny pro dosažení těchto cílů?
 Jaké výdaje jsou plánovány/byly realizovány?
 Jaký je výsledek z hlediska legitimity, účinnosti a efektivity?
 Jaké jsou mé závěry a doporučení (jako zpravodaje výboru)?
Aby se docílilo vyššího zájmu politiků o rozpočtovou kontrolu (např. větší zájem stát se
zpravodajem), bylo potřeba zvýšit rovněž zájem médií a zapojit veřejnost, a to především
do projednávání státního závěrečného účtu, kterému se, podobně jako u nás, nevěnovala taková
pozornost. V rámci Dne odpovědnosti „Accountability Day“ byl zaveden Projekt V-100. Ten cílí
na vylepšení kontroly závěrečného účtu, a to za účasti veřejnosti. Po představení výsledků
hospodaření za minulý rok je do parlamentu pozváno 100 zástupců občanů (z různých oblastí
života: učitelé, soudci, policisté ad.) na prezentaci, kde mají možnost klást poslancům otázky, které
následně poslanci předloží ministrům.
Příklad struktury rozpočtu podle odpovědného rozpočtování VB
Ministerstvo zdravotnictví (rok 2013)
- Každé ministerstvo má několik rozpočtových položek
- Rozpočtové položky jsou dále rozčleněny na dílčí položky a pro ty jsou stanoveny výdaje
na jednotlivé finanční nástroje, pro ty jsou dále stanoveny indikátory měřených výstupů.
Rozpočtová položka 3: Sociální podpora a dlouhodobá péče
 Obecný cíl: Poskytovat vysoce kvalitní a dostupnou péči pro lidi s dlouhodobými nebo
chronickými zdravotními problémy s cílem umožnit jejich participaci ve společnosti a
zároveň kontrolovat vlastní život.
 Úloha a odpovědnost ministra: Ministerstvo zdravotnictví poskytuje finanční příspěvek
v rámci národního zdravotního systému.
 Celkové výdaje: 4 143 mil. eur
 Dílčí rozpočtová položka 2: dlouhodobá péče
 výdaje 3 955 mil. eur
 finanční nástroje:
 dotace (rozepsané na jednotlivé příjemce) ve výši 214 mil. eur
 příspěvky agenturám ve výši 19 mil. eur
 nákupy od soukromého sektoru ve výši 2 mil. eur
 ad.
 vysvětlení finančních nástrojů: Příjemce XY získá dotace ve výši XYZ
na poskytnutí nezávislého posouzení nároku pacienta na financování
speciálních zdravotnických potřeb.
o Výkonnostní indikátor: procento provedených hodnocení
v zákonné maximální lhůtě 6 týdnů.61
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Performance budgeting ve Švédsku
Švédsko zavedlo performance management a performance budgeting již před zhruba třiceti lety.
Implementovány byly některé jeho prvky na konci 80. let 20. století, přesněji v návrhu
na rozpočtový rok 1988/89. Cílem bylo vytvořit systém, který umožní flexibilnější přerozdělení
příjmů od stávajících, méně významných činností, na ty důležitější. Cílem bylo také zlepšení
produktivity a efektivity veřejného sektoru, aby se s vynaložením stejného objemu zdrojů zvýšily
nabízené služby. Švédsko přizpůsobilo PB své ekonomice, struktuře vlády, která se značně liší od té
české. Vláda se ve Švédsku skládá z ministerstev, přičemž každé ministerstvo je odpovědné
za několik vládních výkonných agentur. Ministerstva ve Švédsku jsou spíše malé instituce, jejichž
hlavním úkolem je formovat politiku a kontrolovat vládní agentury62, jež jednotlivé politiky
implementují. Zároveň je tato struktura charakterizována vyšším množstvím delegovaných
pravomocí z ministerstev na vládní agentury. Právě v důsledku implementace PB získaly agentury
větší pravomoci a odpovědnosti, zároveň však bylo potřeba vytvořit lepší systém dohledu
nad plněním vládních politik. Jednou z forem kontroly je performance management (PM) a s tím
související performance budgeting (PB).63 Rovněž byly rozšířeny reportovací povinnosti agentur
vůči vládě a vlády vůči parlamentu.
Jako převažující způsob dohledu byla zavedena tzv. hospodářská kontrola pozůstávající
z performance managementu a finanční kontroly. V rámci PM byl implementován systém dohledu,
jež na začátku stanovuje cíle a následně systematicky hodnotí a analyzuje informace o výkonnosti.
Finanční kontrola se zase soustředí na ekonomický rámec spotřeby finančních prostředků – tedy
např. na investiční rámec, dotace apod. Při konečném hodnocení aktivit vlády jsou její výsledky
hodnoceny jak na základě vynaložených finančních prostředků, tak také výsledků. Koncept
hospodářské kontroly hraje důležitou roli v rozpočtovém procesu, který je založen na řadě
politických cílů a dostupných zdrojích. Rovněž poskytuje nezbytné informace pro rozhodování
vlády, veřejné správy a parlamentu.64 Jedním z úkolů, za který je výhradně odpovědný parlament
(Riksdag), je rozhodovat o příjmech a výdajích, tedy schválit rozpočet, na základě návrhu rozpočtu,
který předkládá vláda. Za implementaci rozpočtu odpovídá vláda.65
Systém PB ve Švédsku je možné v současnosti označit jako pokročilé výkonnostně informační
rozpočtování (advanced performance-informed budgeting). Neexistuje přímé mechanické
propojení mezi informacemi o výkonnosti (performance information, PI) a rozhodováním. PI se
používají spíše jako doplňkové informace v rozpočtovém procesu.66 Základní rámec performance
managementu, finanční kontroly a odpovědností jednotlivých aktérů je stanoven rozpočtovým

Rijksoverheid: Rijksbegroting, Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het
jaar 2013, Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, [cit. 10. 9. 2019] Dostupné z
http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/begroting,kst173930_8.html
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zákonem (Budgetlag 2011:203)67. Zákon ukládá, že vládní aktivity budou provozovány efektivně a
hospodárně. Zákon také stanovuje, že vláda musí informovat parlament o příslušných cílech a
výsledcích dosažených v různých oblastech činností.68
Zapojení informací o výkonnosti (PI) do rozpočtového procesu
Informace o výkonnosti (performance information, PI) jsou integrální součástí rozpočtového cyklu.
Jsou důležitým nástrojem pro výkon kontrolní funkce parlamentu nad vládou. Návrh zákona
o rozpočtu na daný rok, který předkládá vláda parlamentu, obsahuje kromě návrhů příjmů a
výdajů, také výkonnostní cíle. Výdaje státu v rámci návrhu rozpočtu jsou rozděleny do 27
výdajových oblastí69, které korespondují s rozčleněním PI, a do 48 oblastí politik. Pro každou
z výdajových oblastí navrhuje vláda 2 až 3 výkonnostní cíle (performance objectives), které jsou
obvykle široké a zahrnují vícero vládních činností. Zároveň se často jedná o cíle, ke kterým zároveň
existují historické informace o výkonnosti (PI) a je tudíž možné měřit pokrok v čase.70
Jednotlivé oblasti politik (např. dopravní politika) se dále dělí do jednotlivých oblastí činností
agentur: např. oblast dopravní politiky je rozdělena na oblasti činnosti: silnice, železnice, lodní
doprava, letectví, meziregionální veřejná doprava, výzkum a analýzy. Tyto oblasti činností agentur
jsou dále rozděleny do odvětví. Každé odvětví může spadat pouze do jedné oblasti politiky,
agentura však může být aktivní ve vícero oblastech politik. Na všech úrovních jsou stanovovány
cíle. Každý rok stanoví vláda (odpovědné ministerstvo) cíle na úrovni oblastí politik a oblastí
činností pro jednotlivé agentury.71 Systém stanovení cílů a zároveň reportování výsledků je velice
sofistikovaný a jednotlivé úrovně nemusí být přímo propojeny.
Obrázek č. 6: Rozpočtový proces ve Švédsku

Zdroj: OECD: Budgeting in Sweden (2017), s. 22, přebráno od švédského ministerstva financí
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Ve Švédsku existuje několik nástrojů na kontrolu a hodnocení práce agentur. Hlavní institucí, která
provádí audity výkonnosti (performance audit), je Národní kontrolní úřad (Riksrevisionen) Švédska.
Jedná se o nezávislou agenturu odpovídající parlamentu. Vyhodnocuje, zda jsou účty agentur
v souladu se zákonem o rozpočtu – provádí finanční audit, a také analyzuje kvalitu a výsledky
informací o výkonnosti – provádí audit výkonnosti. Ročně provádí zhruba 30 auditů výkonnosti.
Jejich nejdůležitější výsledky pak shrnuje v roční zprávě.72 Zprávu o auditech předkládá
parlamentu, který jej dále předkládá vládě k vyjádření. O každé zprávě se vede v parlamentu
podrobná diskuse, která je důležitou součástí ex post rozpočtového procesu.73 Ve Švédsku rovněž
existuje rozsáhla síť inspekčních úřadů, jejichž úkolem je kontrola činnosti jednotlivých agentur.
Dalším ex post nástrojem pro hodnocení efektivity veřejných výdajů jsou revize veřejných výdajů
(Spending Reviews). V letech 2016 až 2018 proběhl zkušební projekt jejich implementace.74
Jako slabý bod švédského systému je označován nedostatek vlivu PI v rozpočtové debatě.
Navzdory poskytnutým PI, nemají tyto vliv a přímé propojení na tvorbu rozpočtu na další rok.75
S cílem většího zapojení parlamentu do kontroly výkonnosti (performance) došlo v roce 2000
k vytvoření neformální pracovní skupiny úředníků z ministerstva financí a parlamentního
finančního výboru. Úlohou skupiny je sledovat a vybrat informace o výkonnosti (performance),
které jsou pro parlament nejužitečnější během rozpočtových debat.76 Švédsko také nemá
centralizovaný informační systém o výkonnosti (performance) a ministerstvo používá národní
statistiky při vykazování informací o výkonnosti (PI).77
Příklad stanovení výkonnostních cílů
V oblasti dopravní politiky je cílem zajistit zásobování občanů, obchodů a průmyslu v celé zemi,
které je dlouhodobě socioekonomicky účinné a udržitelné. Tento cíl je rozdělen do tří dílčích cílů,
které se týkají dostupnosti, kvality a bezpečnosti dopravních systémů, životního prostředí a
přínosu k regionálnímu rozvoji a rovnosti. Tyto dílčí cíle tvoří základ pro podrobnější cíle, za kterých
plnění jsou odpovědné příslušné agentury. Jedním z cílů pro rok 2007 Národní správy silnic
(odpovědná agentura) bylo zavést nákladově efektivní opatření v oblasti bezpečnosti silničního
provozu, která by vedla ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod ve výši nejméně 20 %
ve srovnání s rokem 2006. Národní správa silnic pak následně o výsledku plnění cíle reportovala,
především ve vztahu k přijatým opatřením. Na základě tohoto reportu a zprávy Nejvyššího
kontrolního úřadu zase vláda v návrhu zákona o rozpočtu zhodnotila, do jaké míry byly dílčí cíle
v dopravní politice dosaženy, avšak pouze v omezené podobě.78
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Performance budgeting v Irsku
PB bylo v Irsku zavedeno větší reformou veřejných služeb v roce 2012, a to prostřednictvím změny
formátu publikace odhadů výdajů (Estimates of Expenditures) v rámci dokumentu revidovaných
odhadů (Revised Volume for Public Services, REV), který je publikován každoročně v prosinci.
Dokument poskytuje dodatečné detaily a informace k alokacím finančních prostředků
stanovených v rozpočtu v říjnu, konkrétně ve zprávě o výdajích (Expenditure Report).79 Dlouhý list
jednotlivých informací o výdajích v řádcích byl odstraněn. Jednotlivé výdaje byly sloučeny
na základě programových oblastí. Zároveň byl každý program propojen s indikátory výstupů
(output indicators) a indikátory kontextu a dopadu (context and impact indicators) ukazující zpětně
tříletý historický trend výsledků daného programu. Rozsah každého programu byl omezen
na jednu stránku.80 Vytvořena byla internetová prezentace (www.irelandstat.gov.ie) věnovaná
prezentaci výdajů na vybrané programy. Model PB v Irsku je zařazen podle reportu OECD z roku
2019 podobně jako PB v České republice do stejné kategorie výkonnostně-informačního
rozpočtování (Performance-informed budgeting).
V roce 2015 OECD provedla na žádost irského parlamentu hodnocení parlamentní kontroly
rozpočtu a zveřejnila zprávu o rozpočtovém dohledu parlamentu v Irsku (Review of budget
oversight by parliament: Ireland).81 Zpráva odhalila nedostatky při poskytování informací
o výkonnosti (PI) parlamentu, který tak nemůže vést plnohodnotnou diskusi o výsledcích a
výstupech vytvořených veřejnými výdaji. Řešením bylo vytvoření prostoru v rámci rozpočtového
cyklu, kde by se mohla vést na faktech založená diskuse parlamentářů se zástupci veřejných orgánů
o výkonnosti veřejné správy.82 Od roku 2016 tak každoročně na jaře publikuje Ministerstvo financí
(Department of Public Expenditure and Reform) zprávu o výkonnosti veřejné správy (Public Service
Performance Report). Cílem zprávy je zaměřit pozornost na to, čeho bylo dosaženo z veřejných
prostředků, tedy ukázat hlavní výsledky a poskytnuté služby z veřejných výdajů.83 Zpráva tak
doplňuje REV, kde jsou stanoveny cíle (targets) o prezentaci jejich výsledků (outputs).
Do budoucna by zjištěné výsledky mohly vytvořit obraz trendu vývoje pokroku v jednotlivých
oblastech ve vztahu k alokovaným veřejným financím. Výsledky jsou prezentovány podle
jednotlivých oblastí politik (Vote Groups) a jednotlivých programů.84
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Obrázek č. 8: Příklad prezentace výstupů ve zprávě o výkonnosti veřejné správy za rok 2018 – oblast
dopravy, turismu a sportu – programy civilní letectví a pozemní doprava

Zdroj: Public Service Performance Report 2018, Department of Public Expenditure and Reform

Dalším nástrojem, jenž cílí na zvyšování výkonnosti veřejné správy, je revize veřejných výdajů
(spending review). Od roku 2017 je pomocí něj systematicky posuzována efektivita a účinnost
jednotlivých programů. Revize může následně pomoci lépe alokovat veřejné prostředky. Tak např.
v roce 2018 provedlo Ministerstvo financí 27 analýz veřejných výdajů v různých oblastech (např.
zdraví; personální obsazení, platy a důchody ve veřejném sektoru; doprava; podpora podnikání
ad.).85
Příklad stanovení výkonnostního cíle a indikátorů v rozpočtovém procesu:
REV na rok 2018:86
Oblast výdajů (Vote Group) doprava, turismus a sport
Program civilní letectví
- Odhad alokovaných finančních prostředků: 28 127 tisíc eur
- Cílový výstup (klíčový indikátor): odhadovaný počet pasažérů odbavených na státních
(včetně regionálních) letištích: 35 milionů
- Cílový výstup v legislativě: 2 legislativní výstupy (Irish Aviation Authority Act 1993 a
Amendment Bill 2017)
- Publikace dokumentů: 2nd report on progress of NAP Action Plan, (Review of Future
capacity needs at Ireland’s State airports)
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Indikátory kontextu a dopadu pro roky 2014 až 2016:


Celkový počet odbavených letadel (dopravy na letištích) 246 826 (2014); 262 666
(2015); 290 388 (2016)
 Počet odbavených pasažérů: 26,6 mil. (2014); 29,9 mil (2015); 33 mil. (2016)
 Klasifikace Eurocontrol pro traťové letové navigační poplatky (1. místo nejnižší; 40.
nejvyšší): 4. (2014); 6. (2015); 6. (2016)
 Počet nehod, vážných událostí a ostatních incidentů: 111 (2014); 97 (2015); 88
(2016)
Zpráva o výkonnosti veřejné správy za rok 2018 (Public Service Performance Report 2018):87
Co bylo dosaženo v roce 2018:
- Celkový počet odbavených pasažérů v roce 2018: 36 936 682
- Cíl byl splněn
Parlamentní rozpočtová služba (Parliamentary Budget Office, PBO)
Z hodnocení OECD také vyplynulo, že existuje nedostatek kapacit na podporu rozpočtové kontroly
v parlamentu, a také že je potřeba zapojit parlament do rozpočtové kontroly v průběhu celého
rozpočtového cyklu. Na výsledky zprávy reagoval irský parlament vytvořením Parlamentní
rozpočtové služby (Parliamentary Budget Office, PBO). PBO byla vytvořena změnou zákona
o společném úřadu irského parlamentu (Houses of the Oireachtas Commission Act 2018). Hlavním
úkolem PBO je poskytovat finanční a rozpočtové informace pro členy parlamentu zejména
poslance rozpočtového výboru (Committee on Budgetary Oversight, CBO). Jedná se o nezávislou
specializovanou jednotku v rámci kanceláře parlamentu.88 Vytvořena byla po vzoru rakouské PBO.
Poskytované ekonomické informace, rady, výzkum a analýzy se zejména týkají:
- Konkrétních makroekonomických podmínek
- Vývoje ovlivňujícího veřejné finance
- Řízení veřejných financí
- Finančních důsledků návrhů ovlivňujících veřejné finance.89
Rozpočtový dohled parlamentu je také podporován externě, ze strany Nezávislé rozpočtové rady
(Fiscal Advisory Council, FAC) a Národní rady pro konkurenceschopnost (National Competitiveness
Council, NCC).
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Strategické plánování a performance budgeting v Estonsku
V Estonsku je v současnosti zaváděn projekt strategického plánování a PB, který má být
implementován do roku 2020. Oficiálně se zaváděný systém rozpočtování v Estonsku nazývá
„Activity-Based Budgeting“ (ABB) a je součástí větší reformy řízení veřejné správy, zaměřené
na zvyšování její efektivity, flexibility a kvality služeb, a snižování nákladů a byrokracie.90 Reforma
zavádí regulaci strategického plánování a systém řízení zaměřený na výkonnost (performanceoriented management system).91 Změnou rozpočtování přechází Estonsko od prezentačního
rozpočtování (presentational PB) k výkonnostně-informačnímu rozpočtování (prerformanceinformed budgeting).92
Hlavním legislativním dokumentem ABB je organický zákon o státním rozpočtu (Riigieelarve
seadus, RES)93, obdoba našeho zákona o rozpočtových pravidlech, který stanovuje pravidla
pro rozpočtování. Příprava rozpočtových plánů, jejich implementace a hodnocení plnění je dále
definována v rámci nařízení vlády (Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise,
täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord)94 Nařízení ministerstva financí dále
stanovuje proceduru přípravy státní rozpočtové strategie a přípravu návrhů rozpočtů ministerstev
(Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve
vahendite ülekandmise kord)95 a definuje, stanovuje a klasifikuje jednotlivé součásti ABB a
strategického plánování, jako je např. účetní jednotka, úroveň plánování ad.
(Eelarveklassifikaator).96
V rámci reformy finančního řízení v průběhu více než 10 let došlo ke sladění finančního výkaznictví
a rozpočtu, jež jsou od roku 2017 vypracovávány na akruální bázi.97 Cílem do roku 2020 je právě
zavedení ABB. To má propojit performance management se strategickým a finančním
managementem, kde plánování zdrojů vychází z výsledků, a to prostřednictvím propojení
rozpočtových výdajů se strategickými cíli a rozvojovými plány. Výhodou ABB je, že se zaměřuje
primárně na cíle a ne na náklady, tedy nejdříve na otázku, jaké služby země potřebuje a až
následně, kolik to bude stát.98 Pro transformaci na ABB uvádí estonská vláda tři nutné podmínky:
rozpočet založený na programech; všechny náklady propojené se službami; zavedení výpočtu
nákladů podle aktivity (activity-based costing, ABC) pro stanovování cen služeb.99
V rámci přechodu k ABB mají ministerstva rovněž snížit počet stávajících strategických dokumentů
a strategické plánování strukturovat v rámci 5 úrovní řízení: výkonnostní oblasti neboli oblasti
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výsledků (performance areas, PA), programy, opatření, programové aktivity a veřejné služby
(public services).100
Obrázek č. 4: Úrovně řízení strategického plánování a ABB v Estonsku

Zdroj: Rahandusministeerium, Performance Based Budgeting

Plán rozvoje performance area vymezuje dlouhodobý cíl, dílčí cíle, performance indikátory a
politické nástroje, kterými mají být cíle dosaženy. Tento plán rozvoje schvaluje vláda. Rozpočtové
programy pak vycházejí z dílčích cílů stanovených v plánech rozvoje performance area. Ty jsou
stanovovány vládou každý rok v národní rozpočtové strategii (National State Budget Strategy).
Změny v performance areas jsou možné v případě odůvodněné žádosti ministra. V současnosti je
jich 24, programů je stanoveno 60. Mezi 24 PA patří např. věda, vzdělávání, obrana a bezpečnost,
životní prostředí apod. Za jednotlivé PA jsou odpovědná ministerstva (jedno ministerstvo může být
odpovědno za několik PA).
Program představuje rozvojový dokument, jehož cílem je dosažení dílčích cílů jednotlivých částí
performance areas. Jedná se o nástroj koordinace a řízení. Program definuje opatření, programové
aktivity a služby včetně jejich cílů, indikátorů a finančního plánu. Program také uvádí manažerskou
strukturu a odpovědnosti za řízení zdrojů a dosahování výsledků. Program je schvalován
ministrem.101 Cílem je vytvořit jasné propojení cílů s indikátory výkonnosti (performance
indicators) a také propojit cíle obsažené v dlouhodobých strategiích s těmi stanovenými akčními
plány.102
Služby jsou úroveň, na které dochází k propojení strategického plánování s operativou.103 Řízení
založené na bázi služeb (service-based management) má vést k efektivnějšímu řízení zdrojů a
proklientskému přístupu. Veřejné služby jsou rozděleny do 4 kategorií104, což má např. umožnit
lépe identifikovat cílové skupiny nebo stanovit měřítka/indikátory. Kategorizace služeb je také
základem pro vypracování odhadů rozpočtu založeného na programech.105
100
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Obrázek č. 5: Kategorizace veřejných služeb

Zdroj: Rahandusministeerium, Performance Based Budgeting

Předpokladem pro implementaci systému strategického plánování a PB v Estonsku je také
vytvoření centralizovaného informačního systému, který propojí jeho jednotlivé součásti.
Důležitou složkou zavádění PB a strategického plánování je také poskytování tréninků týkajících se
strategického plánování, měření výkonnosti a PB.106 Ministerstvo financí také připravilo příručku
pro strategické plánování a finanční řízení v rámci strategie přechodu k ABB, která popisuje, jak
připravit rozvojové plány a rozpočet. Dostupná je však pouze v estonštině.107 V roce 2019 vláda
schválila první ABB strategii pro roky 2020 až 2023 a státní rozpočet na rok 2020.108

Útvar hodnoty za peniaze na Slovensku
Na Slovensku v rámci Ministerstva financí SR existuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), který
zastřešuje aktivity MF SR podporující přijímání dobrých rozhodnutí ve veřejném sektoru. Mezi
hlavní nástroje, které ÚHP využívá, patří revize veřejných výdajů (spending review) a ad-hoc
analýzy.109 Pomocí nástroje revize výdajů je hodnocena efektivnost a hospodárnost výdajů,
přičemž jsou identifikována opatření zvyšující hodnotu vytvořenou veřejnými výdaji. V případě
Slovenska se jedná o nepravidelné revize zacílené vždy na jiné oblasti. V prvním roce
implementace tohoto nástroje, v roce 2016, byly revize zaměřeny na oblasti zdravotnictví,
dopravu a informatizaci. V roce 2019 jsou plánovány revize výdajů na obranu a vnitro. Jednotlivé
analýzy a mandáty pro revizi jsou k dispozici na webu MF SR.110 Spending reviews mohou přispět
ke zlepšení prioritizace výdajů vlády a také pomoci zvýšit kontrolu nad celkovými výdaji na
106
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projekt/program.111 Mezi ad hoc analýzy, které ÚHP připravuje, patří posuzování plánovaných
veřejných investic. Jednotlivé hodnocené projekty, výsledky analýz a metodické podklady jsou
rovněž k dispozici na webu MF SR.112
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