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Anotace 

Téma mé bakalářské práce patří mezi nejaktuálnější a nejdiskutovanější ekonomické 

problémy nejen České republiky, ale i dalších států světa. Vývoj veřejných dluhů většiny 

zemí se nedaří snižovat, ba naopak, stále narůstá.  

Cílem mé bakalářské práce je porovnání zadluženosti České republiky s ostatními 

státy Evropské unie a státy světa. Zabývám se především vysvětlením příčin vzniku a 

vývoje zadlužení ČR, respektive příčin jeho neustálého růstu a teoriemi, které by mohly 

být využity při snižování veřejného dluhu.  
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Summary 

The theme of my bachelor thesis is one of the most recent and most discussed 

economic problems not only in Czech Republic but even other countries of the world. 

Development of the public debt of most countries are unable to reduce, on the contrary, is 

still growing.  

The goal of my bachelor thesis is to compare the dept of the Czech Republic with 

other states of the European Union and other countries of the world. My main focus is to 

explain the causes and development of the CR debt, causes of its continual growth and 

theories that could be used to reduce public debt. 
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1. ÚVOD 

Zadlužování České republiky rok od roku roste. Patří mezi země EU, které mají 

nejhorší vývoj veřejných financí. A snad i proto se problém vysokého zadlužování České 

republiky stává stále více diskutovaným tématem. Není tajemstvím, že stávající dluh bude 

splácet ještě několik generací. Ovšem ani tato skutečnost nebrání politikům tento dluh stále 

více prohlubovat. Chybu ale nehledejme jen na této straně mince. Většina občanů si 

uvědomuje, že máme nějaký dluh, ale jen málokdo je schopný, připustit si, že je nutné 

tento problém řešit.  

Toto téma jsem si vybrala, jelikož se zajímám o politiku a problematika veřejného 

dluhu, vládních deficitů a státních rozpočtů mě velmi zajímá.  

Cílem této bakalářské práce - je srovnání zadluženosti České republiky s ostatními 

státy Evropské unie a státy světa, zhodnocení veřejného dluhu Česka a stanovení několika 

základních možností řešení tohoto problému. Práce je postupně rozdělena do tří kapitol. 

První kapitola je nazvána „Veřejný dluh zemí mimo ČR“. V této kapitole srovnávám 

zadlužení České republiky s ostatními státy Evropské unie a státy světa. V úvodu kapitoly 

je také definováno několik základních pojmů jako například veřejný dluh, vládní dluh a 

státní dluh.  

V druhé kapitole se již věnuji veřejnému dluhu České republiky. Podrobně se zde 

zabývám vznikem a vývojem českého veřejného dluhu v jednotlivých obdobích od vzniku 

samostatné České republiky. Ke každému období je také přidána přehledná tabulka 

s konkrétní částkou zadlužení v jednotlivých letech. Také se v této kapitole zmiňuji 

o státním rozpočtu, jeho příjmech, výdajích a samozřejmě i vývoji státního rozpočtu 

za působení jednotlivých vlád a premiérů. Dále se zabývám problémem rozpočtového 

deficitu, hlavními příčinami růstu dluhu a způsoby jeho financování. 

V poslední kapitole se věnuji dopadu veřejného dluhu na běžného občana. Jsou zde 

uvedeny důsledky neustálého zadlužování státu a také se v této kapitole pozastavuji nad 

částkami, které jsou ze státního rozpočtu vydávány na různé typy pojištění a jiného 

sociálního zabezpečení obyvatel. Poslední část této kapitoly je pak věnována možnostem 

řešení dluhového problému. Nastínila jsem zde několik návrhů, které by mohly vést 

ke snížení veřejného dluhu České republiky. 
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2. VEŘEJNÝ DLUH ZEMÍ MIMO ČR 

 Veřejný dluh České republiky i deficit státního rozpočtu se vyskytují na průměru 

Evropské unie nebo i na nižší úrovni na rozdíl od Francie, Německa nebo Řecka. A je 

zcela neměřitelný s dluhem Spojených států amerických. Tak proč potom ekonomové 

vyhrožují řeckým scénářem, když je Česko ve skutečnosti zdravější než Německo - země 

považovaná za stabilní v rámci Evropy? 

 Zdánlivý paradox má svoji logiku. V první řadě, velmi důležitým měřítkem je 

historie. Česká republika funguje jako tržní ekonomika mnohem kratší dobu než Německo, 

Francie nebo Itálie. Dlouhá historie spolehlivě splácených úvěrů má svou 

nezpochybnitelnou váhu. Za druhé, svou roli hraje i velikost ekonomiky. Menší otevřená 

ekonomika je náchylnější k výkyvům. 

 Co se týče Evropské unie, kritéria týkající se deficitu a veřejného dluhu naše 

republika splňuje. Jedním z kritérií je deficit, ten by měl být pod tři procenta HDP. Druhé 

kritérium (maastrichtské kritérium) se týká celkového dluhu, který by neměl přesáhnout 

šedesát procent. Problém České republiky tedy není ve výši dluhu, ale v trendu jeho 

vývoje. Náš veřejný dluh nemá snahu klesat, ale v poměru k HDP spíše narůstá. A to i v 

době, kdy ekonomika dosahovala rekordně vysokého růstu HDP.  

Pro bližší srovnání je potřeba ujasnit si několik základních pojmů. 

2.1. Definice základních pojmů 

Veřejný dluh - „Veřejný dluh je souhrn závazků státu, jednotlivých článků územní 

samosprávy, mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě, veřejnoprávních institucí 

zřizovaných státem a územní samosprávou a veřejných podniků. Neboli je veřejný dluh 

souhrn pohledávek ostatních ekonomických subjektů vůči státu, jednotlivým stupňům 

územní samosprávy, veřejným fondům a ostatním institucím ve veřejném sektoru a to jak 

vnitřních subjektů, tak i zahraničních subjektů.“ [1] 

Je to odraz dlouhodobé fiskální nerovnováhy. Jde o nahromadění výpůjčky vlády, 

které vlastní veřejnost v podobě obligací. Veřejný dluh můžeme také definovat jako sumu 

rozpočtových deficitů. Avšak, není podstatný způsob jeho vzniku, ale způsob jeho úhrady. 
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Kromě pojmu veřejný dluh jsou často používány i pojmy vládní dluh a státní dluh. 

Vládní dluh – „je celkovým dluhem sektoru vládních institucí. Jsou v něm zahrnuta 

jejich dluhová pasiva, tj. půjčky a cenné papíry. Do vládního sektoru patří kromě státního 

rozpočtu též operace Národního fondu, bývalého Fondu národního majetku, státní fondy; 

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond; Vinařský fond; Česká konsolidační agentura a 

její dceřiné společnosti; Česká inkasní; Správa železniční dopravní cesty; veřejné vysoké 

školy; část ústředně řízených příspěvkových organizací; místní rozpočty; část místně 

řízených příspěvkových organizací a zdravotní pojišťovny.“ [17] 

Státní dluh – „je dluh definovaný podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech. Je chápán jako souhrn státních finančních pasiv tvořených závazky státu, které 

vznikly ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních 

dluhopisů a jiných závazků státu (jiné státní cenné papíry). Nezahrnuje tedy žádné dluhové 

závazky mimorozpočtových fondů, systému zdravotního pojištění a místních rozpočtů, ani 

státní záruky nebo jakékoliv další podmíněné závazky vládního sektoru.“ [17] 

  

Je nutné rozlišovat vládní, státní a veřejný dluh. V každém případě je pojem veřejný 

dluh nejpřesnější. Nejlépe vystihuje danou problematiku nejen obsahem, ale i způsobem 

úhrady. 

Veřejný dluh se v současnosti rozlišuje na hrubý dluh a čistý dluh. 

Hrubý dluh znamená celkový objem závazků nějakého subjektu (např. stát, územní 

samospráva, veřejnoprávní instituce) bez ohledu na objem jeho pohledávek. 

Čistý dluh představuje objem závazků subjektu (hrubý dluh), snížený o objem jeho 

pohledávek (obvykle se odečítá hotovost, státní podíl na akciovém majetku soukromých 

společností, půjčky soukromého sektoru, devizové rezervy). [2] 

  

Veřejný dluh také můžeme členit dle místa umístění: 

 vnitřní - umístěn v daném státě ve vnitřní měně, 

 vnější – umístěn v zahraničí, v zahraniční měně. 

 

Podle doby splatnosti se člení vládní dluh: 

 krátkodobý – splatný do jednoho roku, 

 střednědobý – splatný zpravidla do 10 let, 

 dlouhodobý – splatný nad 10 let. 
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V posledních letech je důležité členění veřejného dluhu: 

 oficiální – oficiálně vykazovaný dluh, 

 skrytý – potencionální dluh. Představuje záruky státu, případně územní 

samosprávy, za dluhy jiných subjektů. 

 

Vznik veřejného dluhu 

Zadlužení vzniká jednoduchou rovnicí. Stát, který za rok utratí více prostředků, než 

kolik jich získá výběrem poplatků a daní, vytvoří schodek státního rozpočtu. Chybějící 

peníze musí financovat emisí státních cenných papírů na domácích nebo zahraničních 

finančních trzích. Nejčastěji prostřednictvím pokladničních poukázek nebo státních 

dluhopisů. Pokud jsou rozpočtové deficity každý rok vyšší a přesáhnou výši jejich splátek 

včetně úroků, začne vznikat státní dluh, následně veřejný dluh. 

2.2. Veřejný dluh zemí Evropy 

V Evropě stále sílí obavy z rostoucích veřejných dluhů a potenciálních potíží s jejich 

financováním. Zadlužení vyspělých zemí světa a zejména členských států Evropské unie 

nabývá katastrofických rozměrů. Ke konci roku 2010 Evropa dlužila svým věřitelům více 

než 10,155 trilionu eur. Toto nepředstavitelné číslo je zhruba rovno například 250 letošním 

rozpočtům České republiky. 

Hned šest zemí „evropské sedmadvacítky“ přesáhlo výší svého dluhu o 70% HDP – 

Řecko a Itálie dokonce o 100% HDP. Pokud by se tyto země chtěly zcela oddlužit běžnou 

cestou úspor, trvalo by to několik století. 

Ještě v roce 2007 byla výše průměrného rozpočtového schodku v EU 0,7% HDP. A v 

roce 2009 se tato hodnota zvýšila až na 6 %. Vládní dluh všech zemí EU v roce 2009 

překročil hranici 60%. 
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Obrázek č. 1: Zadlužení členských zemí EU 

 
Zdroj: The Economist 

Z obrázku číslo 1 je zcela zřejmé, že v čele žebříčku zadlužených zemí v Evropské 

Unie je Řecko, Itálie a Belgie. Na předních pozicích se však vyskytují i zcela nečekané 

státy jako Německo a Francie. Tyto jmenované země by mohly eurozóně a Evropské Unii 

způsobit mnohem větší problémy než medializované Řecko. Podle některých expertů je 

daleko větší hrozbou například Španělsko, zejména kvůli kombinaci vysoké 

nezaměstnanosti, slabých bank a pozice čtvrté největší ekonomiky v eurozóně. Další 

potenciální hrozbou je například Portugalsko. To se nedávno ocitlo dokonce pod tlakem 

Mezinárodního měnového fondu, který jej vyzýval ke snížení rozpočtového deficitu. 

Řecko se v roce 2010 stalo první zemí eurozóny, která požádala o mezinárodní finanční 

pomoc. Naopak nejnižší dluh z evropských států má Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. 

Vlivem krize se zvýšil dluh snad všech zemí Evropy i světa. Nejvíce krize dolehla na 

Island. Zatímco před krizí, v roce 2008 bylo zadlužení Islandu jedno z nejnižších (23% k 

HDP), tak na konci roku 2009 patřil Island k nejvíce zadluženým zemím světa (95% 

k HDP). 
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2.3. Veřejný dluh všech zemí světa 

Japonsko – Japonsko je nejzadluženější vyspělou zemí světa, jeho dluh činí 192,1% 

k HDP. Japonské dluhy už pokořily hranici deseti bilionů dolarů. Z tohoto pohledu je na 

tom Japonsko hůř než Řecko, Irsko nebo Portugalsko – tedy státy, které už musely požádat 

o zahraniční pomoc. Silnou stránkou země je vysoký národní důchod a úspory lidí. Horší 

ale je stárnutí populace a nedostatečně promyšlená vládní strategie, která zatím tento 

problém příliš neřeší. Vlivem krize se však zadlužení Japonska zvýšilo o 20%. A některé 

raitingové agentury již vyzvaly vládu, aby začala současnou situaci řešit.  

 

USA – Největší obavy bychom však měli mít především ze Spojených států. I když 

finanční problémy tohoto státu nejsou moc diskutované, právě z této strany hrozí největší 

problémy všem zemím. Ekonomická situace Spojených států nebyla od velké hospodářské 

krize obtížnější, než je dnes. Ale zatím nehrozí stejný scénář jako z roku 1929. Paradoxem 

však je, že země, která bývala zdrojem kapitálu, se stala pravidelně závislá na přísunu 

kapitálu ze zahraničí. Největšími věřiteli USA jsou Čína, Japonsko a Velká Británie. 

„Kvůli obrovským stimulačním opatřením dosáhl deficit federálního rozpočtu v období 

do 30. 9. 2009, 459 mld. amerických dolarů. Státní dluh činí zhruba 12 868 mld. 

amerických dolarů. Odhaduje se, že v roce 2014 by měl převýšit úroveň HDP, která v roce 

2008 byla zhruba 14 200 mld. dolarů.“ [10] Avšak je potřeba si uvědomit, že oproti jiným 

zemím mají Spojené státy jednu výhodu – americký dolar. Ten brání tomu, aby se na USA 

uplatňoval stejný metr a stejná ekonomická pravidla jako na ostatní země. 

 

Rusko - Rusko, ačkoliv se potýká s nepříznivou demografickou křivkou, využilo 

nedávné vyšší ceny ropy a zemního plynu k zaplacení svých zahraničních dluhů u MMF 

a mělo v roce 2009 dluh pouhých 6,9 % HDP. Rusům se rovněž podařilo po finanční krizi 

minulých let znova vybudovat své zahraniční finanční rezervy. 
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Zatímco ekonomika USA a EU je sevřena v drtících nůžkách z jedné strany 

rostoucím veřejným dluhem a z druhé strany stárnoucí a vymírající populaci, která by ten 

dluh měla splácet, vznikající ekonomiky Asie, Brazílie a dalších zemí Jižní Ameriky 

prožívají vzestup. Těží přesně z opačných trendů, které dusí země G7 z nízkého veřejného 

zadlužení kombinovaného s mladou, rostoucí populací.  

 

Obrázek č. 2: Mapa zadluženosti států 

 
Zdroj: Wikipedia.org 

 

Z obrázku č. 2 Mapy zadluženosti států, můžeme vidět grafické znázornění míry 

zadluženosti všech států světa. Zajímavostí je, že jsou to především nejbohatší státy, které 

se nejvíce zadlužují. A to nejen v absolutních hodnotách, ale i relativně vůči HDP. 

V následující tabulce č. 1 Veřejný dluh ve vybraných zemích světa, se můžeme 

podívat na konkrétnější čísla zadluženosti států. Můžeme zde vyčíst, že ze všech zemí 

světa je nejvíce zadluženo Zimbabwe a Singapur. Z vyspělých zemí mimo Evropskou Unii 

je na tom nejhůře Japonsko, Kanada a pozadu nezůstávají ani Spojené Státy Americké. Je 

ale zcela zřejmé, že mezi nejvíce zadlužené země patří právě státy Evropy, jako je Řecko, 

Itálie nebo Belgie.  
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Tabulka č. 1: Veřejný dluh ve vybraných zemích světa 

pořadí Země Veřejný dluh (v % k 
1 Zimbabwe 304,3
2 Japonsko 192,1
3 Singapur 117,6
4 Itálie 115,2
5 Řecko 108,1
6 Belgie 99
7 Island 95,1
8 Egypt 79,8
9 Francie 79,7
10 Izrael 78
11 Maďarsko 78
12 Německo 77,2
13 Portugalsko 75,2
14 Kanada 72,3
15 Velká Británie 68,5
16 Rakousko 66,5
17 Irsko 63,7
18 Nizozemí 62,2
19 Norsko 60,2
20 Indie 59,6
21 Uruguay 58,7
22 USA 52,9
23 Kypr 52,4
24 Španělsko 50
25 Argentina 49,1
26 Turecko 48,5
27 Polsko 47,5
28 Spojené Arabské 47,2
29 Finsko 46,6
30 Švýcarsko 43,5
31 Švédsko 43,2
32 Mexiko 42,6
33 Dánsko 38,1
34 Slovensko 34,6
35 Česko 32,8

36 Lotyšsko 32,5
37 Slovinsko 31,4
38 Litva 31,3
39 Nový Zéland 29,3
40 Rumunsko 20
41 Venezuela 19,4
42 Austrálie 18,6
43 Čína 18,2
44 Hongkong 18,2
45 Bulharsko 14,7
46 Lucembursko 14,5
47 Chile 9
48 Estonsko 7,5
49 Katar 7,1
50 Rusko 6,9
51 Omán 2,8  

Zdroj: CIA – Central Inteligence Agency - The Word Factbook 2009 

  



Veronika Weczerková: Veřejný dluh 

 

2012  9 

3. VEŘEJNÝ DLUH V ČR 

Problém veřejného dluhu v České republice není v jeho výši, ale právě 

v nezastavitelném tempu jeho růstu a nevoli v řešení tohoto problému.  

 

3.1. Vznik a vývoj českého veřejného dluhu 

Zadlužení bývalého Československa nebylo vysoké, to se také projevilo příznivě 

na výši státního dluhu nově vzniklé České republiky. Prvotní dluh vznikl sečtením dvou 

položek. Převzaté části federálního dluhu a existujícího státního dluhu České republiky 

v rámci federace. V dalších letech se pak státní dluh povětšinou stále jen prohluboval.  

 

Vývoj státního dluhu po vzniku České republiky lze rozdělit do čtyř období: 

 

1. Období – stagnace a konsolidace emisní činnosti (1993 – 1999) 

„Vznik České republiky se vyznačoval sjednocením právních kompetencí 

a převzetím závazků z bývalé federace. Česká republika převzala závazky bývalé 

Československé federace v poměru počtu obyvatelstva, tj. 2/3 závazků. K datu vzniku 

samostatné České republiky činila tedy celková výše hrubého státního dluhu necelých 

164 mld. Kč (z toho vnitřní dluh tvořil asi 92 mld. Kč a vnější dluh 72 mld. Kč), 

což znamenalo přibližně 17% HDP.“ [8] 

Vzhledem k tomu, že stav státního dluhu v tomto období stagnoval, nemusel být 

kladen důraz na emise na kapitálovém trhu. Ročně byly vydávány střídavě pouze 4 emise 

s pěti a dvouletou dobou splatnosti, každá v objemu 5 mld. Kč. 

V následující tabulce číslo 2 je přehledně znázorněn vývoj státního dluhu mezi roky 

1993 až 1999. V roce 1993 byl počáteční dluh České republiky 158,8 mld., několik dalších 

let státní dluh mírně klesal, avšak od roku 1997 postupně roste. 
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Tabulka č. 2: Vývoj státního dluhu v letech 1993 – 1999 (mld. Kč) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

STÁTNÍ DLUH CELKEM 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4

Domácí dluh 86,4 90,2 101,2 110,9 134,8 170 207,1

Státní pokladniční poukázky 17 23,8 42 62,6 70,9 99,8 130,1

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 19,5 28,3 41,7 43,9 57,9 70 77

Ostatní zdroje 49,9 38,1 17,6 4,3 6 0,2 -

Zahraniční dluh 72,4 67,1 53,1 44,3 38,3 24,6 21,2

Zahraniční emise dluhopisů (eurobondy, jenové bondy) - - - - - - -

Půjčky na podporu platební bilance 24,4 24,5 23,8 23,3 20,9 11,4 11,3

Půjčky od EIB - - - - - - -

Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) 38,4 33 19,8 11,5 7,8 3,4 0,1

Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,1

 Zdroj: Ministerstvo financí 

 

2. Období – zavedení nové emisní strategie (2000 – 2001) 

Od 1. 1. 2000 Ministerstvo financí uplatňuje novou emisní strategii, která klade 

důraz na jednoduchost a průhlednost emisní činnosti spojenou s efektivní podporou tržní 

likvidity vydávaných státních dluhopisů. Důvodem pro toto rozhodnutí byla nejen 

změněná tržní situace, ale především rostoucí výpůjční požadavky vlády. Proto se začaly 

vydávat emise se splatností 3, 5, 7 a 10 let a od roku 2001 se vydávaly emise i s 15 - letou 

dobou splatnosti. Každá emise má dosáhnout minimálně objemu 20 - 30 mld. Kč, a tím 

přirozeně podpořit tržní likviditu. Technika dosažení tohoto objemu je prováděna aukčním 

prodejem, kdy je každá emise několikrát znovuotevřena. Rozhodlo se, že se každý měsíc 

pravidelně uspořádá jednu aukci střednědobých nebo dlouhodobých dluhopisů. 

V následující tabulce č. 3 můžete vidět podrobnější vývoj státního dluhu v letech 

2000 až 2001. V tomto období státní dluh stále jen stoupal, a to velmi rychle.  
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Tabulka č. 3: Vývoj státního dluhu v letech 2000 – 2001 (mld. Kč)

2000 2001

STÁTNÍ DLUH CELKEM 289,3 345

Domácí dluh 269,6 336,2

Státní pokladniční poukázky 165,3 186,6

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 104,3 149,6

Ostatní zdroje - -

Zahraniční dluh 19,7 8,8

Zahraniční emise dluhopisů (eurobondy, jenové bondy) - -

Půjčky na podporu platební bilance 9,6 7,2

Půjčky od EIB - -

Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) 0,1 -

Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách 8,9 0,1

Směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD 1,2 1,5
 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

3. Období – aktivní řízení státního dluhu (2002 – 2005) 

„V roce 2002 byly zahájeny kvalitativní změny řízení státního dluhu. Spočívají 

v aktivním řízení portfolia státních dluhopisů a ve zvýšené podpoře jednotky řízení 

státního dluhu ze strany vedení ministerstva.“ [8] 

Ve stejném roce byl vybudován Úsek řízení rizik. Tento úsek má na starosti tvorbu 

celkové strategie státního dluhu a zavedení jeho řízení pomocí základních strategických 

směrnic. „Bylo zahájeno vypracování ISDA smluv s protistranami, které byly využity 

k řízení tržního rizika realizací plain vanilla úrokových swapů.“ [8] 

V tomto období měl státní dluh opět stoupající tendenci. Přesná čísla vývoje 

zadlužení v jednotlivých letech jsou podrobně zobrazeny v následující tabulce č. 4, vývoj 

státního dluhu v letech 2002 – 2005. 
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Tabulka č. 4: Vývoj státního dluhu v letech 2002 – 2005 (mld. Kč) 

2002 2003 2004 2005

STÁTNÍ DLUH CELKEM 395,9 493,2 592,9 691,2

Domácí dluh 386,7 479,9 522,6 581,8

Státní pokladniční poukázky 164,1 160,6 125,5 94,2

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 222,6 319,3 397 487,5

Ostatní zdroje - - - -

Zahraniční dluh 9,2 13,3 70,3 109,4

Zahraniční emise dluhopisů (eurobondy, jenové bondy) - - 48,8 78,9

Půjčky na podporu platební bilance 5,2 - - -

Půjčky od EIB 2,5 11,7 20,7 29,7

Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) - - - -

Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách - - - -

Směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD 1,6 1,6 0,9 0,8
 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

4. Období – emisní činnost na zahraničních trzích (2006 – 2010) 

Ve srovnání s ostatními zeměmi patří Česká republika k zemím s nižší úrovní 

hrubého veřejného dluhu s rizikem jeho nárůstu ve střednědobém časovém horizontu. 

Příčinou růstu vládního dluhu jsou vysoké deficity veřejných rozpočtů. Se vstupem České 

republiky do Evropské unie je nutné postupně realizovat daňovou a fiskální reformu 

veřejných financí. Ta by měla vést ke zvýšení příjmů a snížení výdajů státního rozpočtu.  

V tomto období se část emisní činnosti realizuje pravidelně v zahraničních měnách. 

Tabulka číslo 5 zobrazuje vývoj státního dluhu v letech 2006 až 2011. 

 

Tabulka č. 5: Vývoj státního dluhu v letech 2006 – 2011 (mld. Kč) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

STÁTNÍ DLUH CELKEM 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1344,1 1 499,4

Domácí dluh 680,9 769,3 814,3 926,7 1 036,3 1 182,2

Státní pokladniční poukázky 89,6 82,2 78,7 88,2 113,3 162,6

Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 588,9 687,1 735,6 838,5 923 999,1

Ostatní zdroje 2,4 0 0 0 0 0

Zahraniční dluh 121,6 123 185,5 251,5 307,8 317,2

Zahraniční emise dluhopisů (eurobondy, jenové bondy) 84,1 83,7 137,9 193 240,3 245,7

Půjčky na podporu platební bilance - - - - - -

Půjčky od EIB 36,7 38,7 46,8 57,9 67,2 71,3

Závazky převzaté od ČSOB v konvertibilních měnách (CDZ) - - - - - -

Závazky převzaté od ČSOB v nekonvertibilních měnách - - - - - -

Směnky pro úhradu účasti u EBRD a IBRD 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,1

Zdroj: Ministerstvo financí 
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3.2. Státní rozpočet 

Základním pojmem pro vznik veřejného dluhu je státní rozpočet. Stát, jehož 

rozpočtové schodky jsou každoročně vyšší než splátky rozpočtových schodků vytvořených 

v minulosti navýšené o úroky, vytváří státní dluh, následně dluh veřejný. 

Veřejný rozpočet je obecné označení rozpočtu bez ohledu na to, na jaké vládní 

úrovni se sestavuje. Pro každou vládní úroveň je veřejný rozpočet nástrojem zabezpečení 

jejích cílů a úkolů. Z toho tedy vyplývá, že jde vždy o soustavu rozpočtů. V nejobecnějším 

pojetí se sestavují: Státní rozpočet, Rozpočty regionů, Rozpočty obcí a měst a další veřejné 

rozpočty. 

Vláda se při sestavování rozpočtu musí řídit rozpočtovými zásady. Tím se rozumí 

požadavky na konstrukci státního rozpočtu, vyplývající ze zkušeností z historie. Zároveň 

poskytují i kontrolu činnosti vlády. V praxi se tedy uplatňují především zásady:  

 úplnosti – v rozpočtu se musí projevit všechny finanční operace vlády a 

centrálních institucí. Všechny příjmy a výdaje by měly být uvedeny 

v úplných částkách, 

 jednotnosti -  veškeré příjmy a výdaje prochází jedním centrálním rozpočtem, 

 reálnosti – zamezení převodu výdajů vymezených pro určitý účel na účel 

jiný, 

 vyrovnanosti – výdaje by se měly rovnat příjmům, 

 přehlednosti -  logicky a přehledně jsou seřazeny příjmy a výdaje, 

 publicity (zveřejnění) – veřejné projednávání v parlamentu,  

 každoročního sestavování a schvalování – rozpočet se sestavován a 

schvalován pro každý rok zvlášť. [4] 

 

Při sestavování státního rozpočtu mohou nastat tři situace: 

 přebytkový rozpočet - příjmy jsou vyšší než výdaje. Vytvoří se rezerva pro 

další léta, pro případ nepříznivého vývoje. Jedná se o restriktivní fiskální 

politiku. 

 vyrovnaný rozpočet - výdaje se rovnají příjmům. Je to nejideálnější situace. 

 schodkový též deficitní rozpočet - výdaje jsou vyšší než příjmy. Nastává 

ve většině zemí EU. Je označován jako expanzivní fiskální politika. 
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Funkce rozpočtu: 

 Alokační (poskytování veřejných statků a služeb) - stát prostřednictvím 

veřejných rozpočtů alokuje, tj. rozmisťuje určité zdroje do produkce. 

Zajišťuje různé druhy veřejných statků. Nezáleží však na tom, zda jsou tyto 

statky produkovány přímo státem, či jsou za státní prostředky nakupovány ze 

soukromého sektoru a dále distribuovány občanům. Při alokaci vznikají tyto 

hlavní problémy: jak určit skladbu produkovaných veřejných statků, pro koho 

hlavně produkovat, jaký zvolit kvantitativní poměr mezi množstvím 

veřejných a privátních statků, jak zajistit efektivní financování produkce 

veřejných statků. 

 Fiskální (stabilizační) – V rámci stabilizační funkce se stát snaží, aby byly 

stabilní poměry na trhu zboží a služeb včetně jejich cen. Např. zaměstnanost 

a vyrovnanost platební bilance.  

 Redistribuční – Zpravidla nikdy se nepodaří spravedlivě alokovat veřejné 

statky. Pak nastupuje druhá, redistribuční, fáze. Jedná se o přerozdělení části 

příjmů státního rozpočtu mezi jednotlivé ekonomické subjekty. Cílem 

redistribučních opatření je dosáhnout aspoň relativně spravedlivého rozdělení 

důchodů mezi občany. Mezi hlavní redistribuční opatření v rámci fiskálních 

funkcí státu patří: daňová politika, výdajové programy státu, sociální a 

zdravotnická politika, vzdělávací programy aj. 

 Regulační – Tuto funkci může plnit v období nerovnovážného vývoje 

ekonomiky. Podobně jako funkce stabilizační představuje zásahy státu do 

ekonomiky, jedná se však o přímé zásahy do soukromého sektoru. Například 

se může jednat o regulaci cen. 

 Kontrolní – Funkce vyplývá z celospolečenských požadavků na kontrolu 

příjmové a výdajové stránky státního rozpočtu. 

 Politickou – Jednotlivé politické strany dávají najevo své zaměření 

prostřednictvím toho, jaké množství peněžních prostředků jsou ochotné na 

určitou věc vynaložit. [1] 
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Příjmy do veřejných rozpočtů 

Obecně je definujeme jako zdroje krytí veřejných výdajů. V případě politiky 

vyrovnaného rozpočtu představují veřejné příjmy tzv. rozpočtové omezení. Lze je třídit 

z mnoha hledisek. 

Z hlediska návratnosti: 

 Nenávratné příjmy – plynou do veřejného rozpočtu nebo mimorozpočtového 

fondu od různých subjektů. Typickými nenávratnými příjmy jsou např. daně, 

poplatky, příjmy z pronájmu státního majetku aj. Naprostá většina příjmů 

rozpočtové soustavy je nenávratného charakteru. 

 Návratné příjmy – veřejný rozpočet je má k dispozici jen na určitou dobu a 

poté je musí vrátit (např. bankovní úvěr, finanční prostředky z emise cenných 

papírů) 

Z hlediska časového: 

 Běžné – pravidelně se opakující, jsou určeny ke krytí běžných (provozních) 

výdajů.  

 Kapitálové – spíše jednorázové, jsou určeny ke krytí investičních výdajů 

(náročných na kapitál).  

Příjmy do veřejných rozpočtů tedy jsou: 

 „výnosy z daní, správní a soudní poplatky, 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

včetně penále, 

 výnosy z podílu na clech, který je ponechán členským státům EU, 

 příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových 

organizací, 

 odvod zbývajícího zisku z České národní banky, 

 sankce za porušení rozpočtové kázně,  

 úhrady spojené s realizací státních záruk, 

 příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří 

organizační složky státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České 

republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, 

 výnosy z majetkových účastí státu, výnosy z cenných papírů, jejichž nákup 

byl realizován z prostředků státního rozpočtu, a další.“ [3] 
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Výdaje veřejných rozpočtů 

Veřejné výdaje představují toky finančních prostředků, které jsou v rámci soustavy 

veřejných rozpočtů alokovány na uskutečňování různých fiskálních funkcí státu 

(resp. vlády, regionu, města a obce). Zdrojem krytí veřejných výdajů jsou veřejné příjmy. 

  

Výdaje státního rozpočtu jsou členěny na funkční (podle odvětví kam směřují) 

a ekonomické (vychází z vládních transakcí a jejich dopadu na ekonomické prostředí). 

 

Funkční výdaje jsou: všeobecné veřejné služby, obrana, veřejný pořádek a 

bezpečnost, školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura a mnoho dalších. 

Mezi ekonomické výdaje můžeme zařadit: celkové výdaje, běžné výdaje, kapitálové 

výdaje, půjčky minus splátky a celkové výdaje a půjčky minus splátky. 

 

Výdaje veřejných rozpočtů tedy jsou: 

 „výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvky na provoz a dotace 

na financování příspěvkových organizací, 

 výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, 

dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní sociální dávky, 

výdaje na podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a na aktivní 

politiku zaměstnanosti, 

 dotace a návratné finanční výpomoci právnickým a fyzickým osobám 

na podnikatelskou činnost, 

 další dotace (politickým stranám, občanským sdružením, nadacím, státním 

fondům, dobrovolným svazkům obcí, apod.), 

 výdaje na realizaci státních záruk, aj.“ [3]  
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Graf č. 1: Státní rozpočet 

 
Zdroj: Český Statistický Úřad 

 

Z grafu č. 1 je vidět, že v letech 1996 se začala země mírně zadlužovat. Nárůst tohoto 

dluhu byl pak akcelerován po roce 1998. Své největší úrovně dosáhla míra zadlužování v 

roce 2003. Z důvodu stálých nesrovnalostí se zadlužováním, jsou pod grafem uvedeny 

jména premiérů České republiky. 

Jak můžeme vidět, nejúspornější vlády byly ODS, přestože za vlády Václava Klause 

došlo k prvnímu zadlužení. To však nabralo mnohonásobně vyšší tempo až za vlád sociální 

demokracie. Naprosto rekordní schodek vytvořila vláda Vladimíra Špidly. Zadlužovaní za 

Stanislava Grosse, probíhalo však nezmenšenou intenzitou, ale vzhledem ke kratšímu 

období ve funkci se mu jej nepodařilo překonat. Objektivně je třeba přiznat, že vláda Jiřího 

Paroubka dluh částečně snížila. Ovšem zadlužení stále narůstá. 
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3.3. Příčiny vzniku rozpočtového deficitu 

Pokud analyzujeme deficit státního rozpočtu, je nutné v první řadě zjistit příčiny jeho 

vzniku. Schodky státních rozpočtů bychom mohli podle důvodu jejich vzniku rozdělit na 

dva základní druhy.  

Aktivní (strukturální) deficit „Má záměrný charakter, je předem plánovaný 

(tj. státní rozpočet je schválen jako deficitní). Jeho příčinou může být jakékoli aktivní 

vládní rozhodnutí, které vede buď k poklesu rozpočtových příjmů, nebo k růstu veřejných 

výdajů (nebo k oběma jevům současně).“ [3] 

Pasivní (cyklický) deficit „Není chtěný, plánovaný nebo záměrný. Je to schodek 

následný, schodek vznikající v důsledku nějakého vnějšího faktoru (nebo faktorů), obtížně 

vládou ovlivnitelného.“ [3] 

 

Dále můžeme deficit členit na primární a celkový rozpočtový deficit. Toto je dělení 

z hlediska úrokových výdajů.  

Primární deficit -  vyjadřuje rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, 

ale úroky z veřejného dluhu se nezahrnují do výdajové strany rozpočtu. Proto je vhodné 

k hodnocení fiskální politiky stávajícího období použít primární deficit. 

Celkový deficit – lze ho definovat jako sumu tzv. primárních nákladů deficitu 

a úroků z veřejného dluhu. Vyjadřuje rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji bez ohledu na 

jejich charakter. Úroky placené z veřejného dluhu se objeví na výdajové straně rozpočtu a 

zvyšují deficit. Tyto úroky však nemusí být zapříčiněny současnou vládou.  

Rozpočtový deficit byl v historii málo vídaným jevem. Od poloviny sedmdesátých 

let 20. století se stává trvalým rysem ekonomiky ve většině vyspělých zemí. V současnosti 

je tak problémem, se kterým se trvale setkává většina zemí. Chronický deficit státního 

rozpočtu byl v mnoha zemích hlavní příčinou obrovského nárůstu veřejného dluhu. 

Rozpočtový deficit má význam rozpočtový a fiskální. Rozpočtově je projevem 

špatného finančního hospodaření vlády (stát spotřebovává v rozpočtovém roce více, než je 

schopen sám vytvořit), ale není vždy hodnocen jako nepříznivý jev. Fiskálně je deficit 

státního rozpočtu projevem expanzivní fiskální politiky vlády, kdy se vláda snaží oživit 

ekonomiku. Muže být tedy cenou za vyřešení důležitějších makroekonomických cílů. 
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Česká republika za dobu své samostatnosti dosáhla přebytku pouze v roce 

1993. Od roku 1994 jsou finance vládního sektoru každým rokem deficitní. Pokud 

porovnáme vývoj HDP se stavem státního rozpočtu, většina schodků je právě 

strukturálních. Cyklické deficity vznikaly pouze mezi lety 1997 až 1999 a propad růstu 

ekonomiky do záporných hodnot nastal ještě v roce 2002. Co stojí za povšimnutí, 

je velikost deficitu státního rozpočtu v roce 2006, který paradoxně vznikl v době vysokého 

hospodářského růstu, což byla ideální příležitost pro jeho snižování a tvorbu rezerv 

„na horší časy“. V té době se však blížily volby a státní rozpočet se tak stal obětí nárůstu 

sociálních výdajů výměnou za hlasy voličů. Za státní kasu tehdy nesli odpovědnost 

poslanci ČSSD, stejně jako v letech 2003 a 2004, kdy byly propady deficitu státního 

rozpočtu rovněž výrazné. Neochota českých politiků šetřit nás rok od roku dostává do stále 

větších problémů. Výrazný propad ve vývoji financí přinesla finanční krize. Deficit 

českého státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 192,4 mld. Kč, zejména kvůli zpomalení 

hospodářského růstu a recesi ekonomiky. 

 

Z následujícího grafu můžete vyčíst konkrétní stavy deficitu státního rozpočtu 

od roku 1999 až po rok 2010. Také je zde uvedeno, že v roce 2011 je předpokládaná výše 

státního deficitu 120 mld. Kč.  

 

Graf č. 2: Deficit státního rozpočtu ČR (mld. Kč) 

 
Zdroj: Euroekonom 
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3.4. Hlavní příčiny růstu státního dluhu 

Nejvýstižnější dělení příčin veřejného dluhu je na rozpočtové a mimorozpočtové 

příčiny. 

 Mimorozpočtové příčiny – můžeme je hledat především v minulosti. Jedná 

se například o vedení válek a následná reparace škod. Mezi další 

mimorozpočtové příčiny patří přijetí dluhu z minulého období (např. v ČR po 

rozpadu federace) a přijetí závazků jiných subjektů vládou. Další způsob 

růstu veřejného zadlužení mimorozpočtovou cestou je vliv zadlužení 

mimorozpočtových fondů, které není zachyceno rozpočtovým hospodářstvím. 

 Rozpočtové příčiny - týkají se především dlouhodobých deficitů a způsobu 

jejich financování. Vzniklý schodek rozpočtu veřejných financí je možno krýt 

několika způsoby například zvýšením daní a jiných veřejných příjmů, 

krácením veřejných výdajů, využitím prostředků z privatizace, dluhovým a 

emisním financováním. Z uvedených způsobů financování rozpočtového 

deficitu lze považovat za standardní a nejrozšířenější dluhové a emisní 

financování. 

 

Mezi nejdůležitější příčiny státního dluhu můžeme uvést: 

 mimorozpočtové příčiny - převážně v minulosti vedení válek, 

 rozpočtové příčiny - dlouhodobé deficity státního rozpočtu a státních 

mimorozpočtových fondů (organizací, které dotuje stát ze státního rozpočtu 

apod.) 

 rozsáhlé veřejné investice, na které stát nemá finanční prostředky ve státním 

rozpočtu, 

 přijetí dluhu z minulého období (např. ČR po rozpadu federace) nebo přijetí 

dluhu za jiné subjekty. 
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Graf č. 3: Státní dluh ČR (mld. Kč) 

 
Zdroj: Euroekonom 

 

Na grafu číslo 3 je vidět, že ať sestavuje naše vláda jakýkoli rozpočet, s větším 

či menším deficitem, státní dluh se stále zvětšuje. 

Ve většině zemí vznikal veřejný dluh kumulací během mnoha desetiletí. Česká 

republika dosáhla své výše veřejného dluhu během deseti až patnácti let. Je sice pravda, 

že velkou zásluhu na součastné výši dluhu má velký podíl prvotní dluh převzatý od bývalé 

federace, ovšem rychlost růstu veřejného dluhu je v posledních letech nepřehlédnutelná. 

Stává se i předmětem kritiky nejen ekonomů z České republiky, ale i zahraničních expertů 

a institucí (např. Mezinárodního měnového fondu). Varující je především právě rychlé 

zadlužování i v době, kdy je ekonomika na vzestupu.  

Zvyšování objemu českého veřejného dluhu koncem 90. let bylo způsobeno dvěma 

základními faktory. Prvním je bezesporu zvyšování rozpočtových deficitů. Druhým 

faktorem, jehož působení je skrytější, ne však méně významné, je značný objem státem 

přebíraných nesplacených dluhů státních i soukromých podniků a bank. 
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3.5. Způsoby financování veřejného dluhu 

V souvislosti se zadlužováním státu přichází na řadu otázka, kdo je vůbec v tomto 

případě věřitelem, komu stát dluží. Prostředky na financování státního dluhu jsou 

získávány emisí státních cenných papírů či celou řadou půjček, včetně půjček od Evropské 

investiční banky či jiných institucí. Chudé země mají možnost čerpání financí také 

ze speciálních fondů. 

Způsoby krytí rozpočtového deficitu tedy jsou: 

 peněžní krytí - přímým úvěrem od Centrální banky anebo přímým nákupem 

státních dluhopisů Centrální banky od státu – je zákonem omezeno nebo 

zakázáno, 

 dluhové krytí – existují dvě možnosti dluhového krytí. Buďto se s žádostí o 

půjčku obrátí na domácí finanční trhy, nebo si potřebné finanční prostředky 

zapůjčí na finančních trzích v zahraničí. 

 krytí pomocí zvyšování daní, 

 krytí prostřednictvím prodeje státních aktiv, 

 krytí deficitu přebytkem z minulých let. 

 

Nejčastěji je však využíváno dluhové krytí.  

Na domácím trhu si stát půjčuje potřebné finanční prostředky emisí vládních 

dluhopisů vydaných v domácí měně. Ministerstvo financí posléze svou emisi dluhopisů 

umístí na domácí finanční trh, kde si jí v aukci mohou zájemci zakoupit. Majiteli dluhopisu 

pak stát každým rokem vyplácí částku (úrok) uvedenou na dluhopisu a po skončení 

platnosti dluhopisu mu zaplatí jeho nominální hodnotu. Vládní dluhopisy stabilních států 

jsou zpravidla nejbezpečnější investicí na trhu. Ne však zcela bezpečnou, jelikož riziko 

státního bankrotu nelze nikdy zcela vyloučit 

Proces vypůjčování finančních prostředků v zahraničí je prakticky totožný 

s procesem vypůjčování na domácí půdě. Stát opět vydá vládní dluhopisy, které nabídne 

zahraničním zájemcům v aukci. Rozdíl je pouze v tom, že tentokrát jsou dluhopisy vydané 

v zahraniční měně. Aukce se mohou zúčastnit nejen zahraniční zájemci, ale i domácí 

zájemci uvedení v předchozí kapitole. Všichni pouze musí za dluhopisy zaplatit v 

zahraniční měně - například v eurech, v eurech jim zároveň budou vypláceny úroky. 
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4. DOPAD VEŘEJNÉHO DLUHU NA OBČANA 

Důsledkům veřejného dluhu je věnována značná pozornost, což je zapříčiněno nejen 

růstem veřejného dluhu, ale především negativním vlivem dluhu na rozpočet a fiskální 

rovnováhu. Současný veřejný dluh ČR bude s velkou pravděpodobností břemenem pro 

budoucí generace obyvatel naší země. České republice hrozí, že by se mohla dostat do 

dluhové pasti. Úrokové náklady dluhu rostou a bude nutné uhradit kromě těchto úroků 

i samotnou jistinu.  

 

Důsledky veřejného dluhu tedy jsou: 

 rozpočtové - dluhový způsob krytí rozpočtového deficitu je nákladnější 

o povinnost hradit úroky (zatěžují veřejné výdaje). „V mnoha zemích úroky 

z veřejného dluhu pohlcovaly v minulých letech více než čtvrtinu běžných 

výdajů. Vysoké úrokové náklady ze zděděného veřejného dluhu představují 

exogenní faktor, který vláda nemůže bezprostředně ovlivnit, a vedou v mnoha 

případech ke vzniku deficitu v dalším období. To působí na další růst 

veřejného dluhu na jednotlivých vládních úrovních (zejména u státního 

dluhu) a jeho podílu na HDP a to i při nulovém primárním deficitu, resp. 

mírně přebytkovém státním rozpočtu (proto se ve vykazování primárního 

deficitu neberou v úvahu placené úroky z veřejného dluhu.“ [1] Vzhledem k 

tomu, že úroky z veřejného dluhu jsou částí rozpočtových výdajů a v mnoha 

zemích také nejdynamičtější součástí, rozpočtový a dluhový problém se 

zpětně propojuje. Vláda je sice schopna dosáhnout krátkodobé fiskální 

rovnováhy (tzn. nulového primárního deficitu či dokonce přebytku), není 

však schopna zabránit prohlubování dlouhodobé fiskální nerovnováhy (tzn. 

zvyšování podílu veřejného dluhu k DPH). Úroky z veřejného dluhu jsou 

rozpočtovou zátěží, vykazují značnou setrvačnost, a jak již bylo 

poznamenáno, mohou vést k dluhové pasti. 
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 redistribuční - „u vnitřního dluhu je zpravidla nominální hodnota 

emitovaných státních cenných papírů na krytí dluhu tak velká, že je nemůže 

nakupovat většina domácností. To vede k tomu, že prostřednictvím úroků 

z veřejného dluhu je přerozdělována část finančních prostředků z veřejných 

rozpočtů ve prospěch bohatých subjektů. Všichni platí daně, ale na úrocích 

z veřejného dluhu vydělávají pouze někteří – bohatí. V případě vnějšího 

veřejného dluhu vzniká nebezpečí poklesu bohatství země odlivem 

úrokových výnosů do zahraničí.“ [1] 

 

 fiskální (destabilizační) – Dlouhodobě dochází k fiskální nerovnováze. Podíl 

aktivních složek celkového deficitu klesá a současně se zvyšuje podíl pasivní 

složky, tím roste váha úroků z veřejného dluhu. Úrok z veřejného dluhu 

zvyšuje veřejné výdaje. „Zužuje se prostor pro působení stabilizační fiskální 

politiky. Roste úroková míra.“ [1] 

 

 změna struktury portfolia – „z portfolia soukromého sektoru se vytlačují 

ostatní aktiva.“ [1] 

 

 inflace – není mnoho důkazů o tom, že by růst veřejného dluhu měl inflační 

účinky. „Inflační účinky jsou umocněny, je – li vzniklý deficit monetizován. 

Dluhové krytí deficitu naopak odsává část peněz z oběhu a působí tak 

protiinflačně. Aby tento účinek byl zajištěn, nesmí vláda prostředky získané 

emisních dluhopisů utratit, ale musí je neutralizovat uložením na účtech 

centrální banky.“ [4] 

 

 politické – díky veřejnému dluhu může docházet k neobjektivnímu 

hodnocení současné vlády. Pokud roste objem veřejného dluhu, je stále více 

omezován prostor jak pro vládní rozpočtové rozhodování, tak pro aktivní 

fiskální politiku. 
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4.1. Kde stát nejvíce utrácí 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu, jeho tvorba, funkce a obsah jsou definovány 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Státní rozpočet členěný 

do rozpočtových kapitol se závaznými ukazateli je vydán zákonem o státním rozpočtu. 

Výsledky rozpočtového hospodaření za každý rok jsou v podobě státního závěrečného účtu 

schvalovány Poslaneckou sněmovnou. Vše kolem státního rozpočtu by tedy mělo mít 

pevný řád. 

Pro rok 2012 je státní rozpočet schválen opět jako schodkový. Příjmy státního 

rozpočtu jsou plánované na 1 084 mld. Kč. Ovšem výdaje by měli činit 1 189 mld. Kč. 

Z toho vyplývá, že plánovaný schodek bude 105 mld. Kč.  

Bezkonkurenčně nejvíce peněz z českého státního rozpočtu odčerpává Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Z celkem 1 189 mld. Kč výdajů státního rozpočtu pro rok 

2012 na rozpočtovou kapitolu tohoto ministerstva připadá celých 504 mld. Kč. Z toho tvoří 

výdaje na dávky důchodového pojištění 373 mld. Kč, výdaje na dávky státní sociální 

podpory 38 mld. Kč, výdaje na dávky nemocenského pojištění 22 mld. Kč a podpory 

v nezaměstnanosti 12 mld. Kč. Na platy zaměstnanců ministerstvo předpokládá vydat 

5,1 mld. Kč. Druhou největší rozpočtovou kapitolou v oblasti výdajů je Všeobecná 

pokladní správa. V roce 2012 z ní stát plánuje vydat přes 136 mld. Kč. Největší výdajová 

položka této rozpočtové kapitoly, 52,9 mld. Kč, se skrývá pod ukazatelem „transfery 

veřejným rozpočtům ústřední úrovně“. Jedná se především o platby státu na zdravotní 

pojištění za nevýdělečně činné skupiny obyvatelstva. Dalším velkým výdajem jsou odvody 

do rozpočtu Evropské unie, ty činní 35 mld. Kč. Vládní rozpočtová rezerva je plánovaná 

na 3,5 mld. Kč. Třetí největší rozpočtovou kapitolu v oblasti výdajů, téměř 138 mld. Kč, 

má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přes 85 mld. Kč z této částky má 

připadnout na přímé výdaje regionálního školství, 21 mld. Kč na vysoké školy a 21 mld. 

Kč na výzkum, vývoj a inovaci. Na podporu sportu ministerstvo plánuje vydat přes 

2,9 mld. Kč. Na platy svých zaměstnanců počítá s 615 mil. Kč. Ministerstvo obrany a 

Ministerstvo vnitra hodlají v roce 2012 utratit celkově 96 mld. Kč (43,4 mld. a 52,6 mld. 

Kč). Následuje rozpočtová kapitola Ministerstva zemědělství s celkovými výdaji 48,5 mld. 

Kč, z nichž 37 mld. má připadnout na dotace Státnímu zemědělskému a intervenčnímu 

fondu. Na obsluhu a splácení státního dluhu je v rozpočtu počítáno s částkou 79 mld. Kč. 

 

http://www.mesec.cz/adresar/mpsv/
http://www.mesec.cz/adresar/mpsv/
http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/socialni-podpora/
http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/socialni-podpora/
http://www.mesec.cz/clanky/system-davek-v-nemoci-se-chysta-na-radikalni-reformu/
http://www.mesec.cz/pojisteni/zdravotni-pojisteni/
http://www.mesec.cz/pojisteni/zdravotni-pojisteni/
http://www.mesec.cz/adresar/ministerstvo-skolstvi/
http://www.mesec.cz/adresar/ministerstvo-obrany/
http://www.mesec.cz/adresar/ministerstvo-obrany/
http://www.mesec.cz/adresar/ministerstvo-zemedelstvi/
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4.2. Řízení státního dluhu 

 Řízením státního dluhu je pověřeno Ministerstvo financí, které se řídí § 35 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 Ministerstvo financí si pro řízení státního dluhu určilo několik cílů. Hlavním cílem 

je zajištění výpůjčních potřeb centrální vlády a jejích platebních závazků při dosahování co 

možná nejnižších nákladů dluhové služby ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a při 

uvážlivém stupni rizika. Dalšími cíly jsou podpora měnové politiky nebo spoření 

domácností. 

 

Způsoby řízení státního dluhu 

 „Praktické řízení státního dluhu je prováděno od roku 2004 pomocí strategických 

cílů, které určuje Ministerstvo financí na základně nejlepších zkušeností zemí OECD a na 

základě vlastních finančních analýz dluhového portfolia. Samostatným plněním těchto cílů 

se vymezuje prostor pro řízení portfolia státního dluhu v dlouhodobém horizontu. 

Základní střednědobé cíle: 

 Aktivní podpora efektivity a likvidity domácího trhu vydáváním co 

nejmenších počtů emisí a splatností, při navyšování objemů emisí jejich 

znovuotevíráním, s cílem zavedení tzv. benchmarkových emisí, 

 Stabilizace refinančního rizika, která spočívá zejména ve snižování podílu 

krátkodobého dluhu a vyhlazování splatnosti státního dluhu v rámci 

jednotlivých let, 

 Stabilizace tržního, zejména úrokového rizika prostřednictvím cílování 

durace dluhového portfolia, 

 Institucionální (státní dluhopisy podle typu držitele) a geografická 

diverzifikace investorské báze, 

 Zvyšování transparentnosti a flexibility řízení státního dluhu.“ [8] 
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4.3. Způsoby snižování veřejného dluhu 

1. Pasivně – založeno na pozitivním působení vnějších faktorů, které vláda ne vždy 

musí ovlivnit. Tím je například rychlé tempo ekonomického růstu, které vysoce převyšuje 

reálnou úrokovou sazbu veřejného dluhu, přijetí mimořádných darů, prominutí dluhu 

(či jeho části). Jde však o možnosti spíše teoretické. 

2. Aktivně – mnohem složitější způsob, který vyžaduje aktivní politiku vlády. Což 

bez široké politické podpory (politických partnerů, opozice ale i obyvatel) není možné. 

K hlavním možnostem patří: 

 Splácení dluhu včetně úroku z přebytků běžného rozpočtu. Ideální řešení, 

které ale vyžaduje přijetí restriktivních opatření, mající vliv na ekonomickou 

situaci. 

 Krytí dluhu z mimořádně vypsané veřejné dávky. Absolutně nepopulární 

řešení. 

 Monetární řešení – prostřednictvím monetizace trhu nebo záměrně vyvolanou 

inflací, které tak sníží reálnou hodnotu dluhu. Ovšem pokud má v dané 

ekonomice centrální banka pozici nezávislé instituce, obvykle zde bývá 

značně v opozici. 

4.4. Možnosti řešení dluhového problému 

 Cestou k snižování státního dluhu je snižování státního deficitu. Ušetřit nebo získat 

více peněz do státního rozpočtu se dá hned několika způsoby. 

 

Omezit stavební spoření  

Stavební spořitelny nyní evidují okolo šesti milionů smluv. Z toho vyplývá, že tento 

systém využívá skoro každá rodina a všichni si zároveň na tento systém přispívají coby 

daňoví poplatníci. Stát ročně utratí za podporu na stavební spoření přes 15 miliard Kč. 

Tuto problematiku již začal stát řešit. Na státní podporu ze stavebního spoření má nárok 

každá fyzická osoba, která bude klientem stavební spořitelny po dobu nejméně šesti let, 

nebo bude nejdříve po dvou letech čerpat úvěr ze stavebního spoření. Poslední novela 

stanovuje výši státní podpory na 10% z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, 

přičemž její maximální výše může dosáhnout 2 000 Kč za rok. Od roku 2011 současně 

skončilo dosavadní osvobození úroků od daně z příjmů, nově jsou zdaněny běžnou 15% 

sazbou stejně jako úroky v bance. 

http://www.mesec.cz/sporeni/stavebni-sporeni/pruvodce/faze-uveru/
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Omezit sociální dávky 

Sociální dávky jsou další významnou položkou ve státním rozpočtu, jsou součástí 

tzv. mandatorních výdajů. „Podle některých odhadů bere nějakou dávku každá druhá 

rodina, takový luxus na dluh ale není únosný. Inspirativní řešení navrhli experti NERV, 

a sice provázat podporu v nezaměstnanosti s veřejně prospěšnými pracemi a zapojit 

do výplaty dávek i povinnost účasti v rekvalifikačních kurzech. Obecně by pomohla větší 

kontrola souběhu dávek a důraz na celkovou majetkovou situaci žadatele o státní 

podporu.“ [16] 

 

Důchodová reforma 

Důchody jsou jednoznačně největší položkou státního rozpočtu. Pro rok 2012 se 

na důchodech počítá s částkou 373 miliard Kč. Do penze odchází čím dál víc lidí 

a do budoucna se to zlepšovat nebude. Česká republika totiž patří mezi státy s rychle 

stárnoucí populací a navíc závislost občanů na státních důchodech je příliš vysoká. Proto je 

nutné pro budoucí generace zavést a trvat na soukromém fondovém pojištění. Ovšem 

i nadále se bude, podle zákona, zvyšovat věk odchodu do důchodu.  

V následujícím grafu č. 4, můžeme vyčíst vývoj důchodů od roku 2003 do roku 

2010. Jak je vidět, vývoj důchodů má stále rostoucí tendenci, na rozdíl od dalších výdajů 

ministerstva práce a sociálních věcí (např. podpora v mateřské, podpora nezaměstnaných 

či příspěvky při nemocenské). 

 

Graf č. 4: Vývoj výdajů na důchody 

 
Zdroj: Euroekonom 
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Reforma zdravotnictví 

Téměř identická jako s důchody je situace ve zdravotnictví. Zdravotnictví ročně 

spolyká přes 6 miliard Kč. Je proto velmi nutná reforma zdravotnictví, nejen ve formě 

poplatků u lékaře, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání a zneužívání lékařské péče. 

 

Zefektivnit státní aparát 

V roce 2010 bylo ve státní sféře 434 tisíc zaměstnanců, kteří pobírali mzdy v celkové 

výši 129 miliard Kč. Mzdy státních zaměstnanců jsou jednou z nejvýznamnějších položek 

státního rozpočtu. V loňském roce byl počet státních úředníků snížen o dvacet tisíc. I proto 

je nutné provést hloubkový audit a zjistit zda je skutečně potřeba tolika státních 

zaměstnanců, nebo jejich stavy ještě snížit.  

 

Sjednotit státní nákup  

„Takzvané malé zakázky - do šesti milionů korun u stavebních prací a do dvou 

milionů korun u zboží a služeb - nepodléhají přísným pravidlům zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Výsledkem je tzv. mikrokorupce úředníků, kteří mají velkou volnost 

při výběru dodavatele a jednají samostatně, ne jako jeden velký nákupčí. Řešením by byl 

jednotný nákup pro celou státní správu, nejlépe prostřednictvím veřejného internetového 

portálu, kde by byly všechny nabídky zveřejněny. Závazným kritériem výběru by byla 

cena. V některých případech (například nákup aut, výpočetní techniky apod.), by pomohlo 

stanovení maximálních cen na dodávanou jednotku, které by se aktualizovaly podle 

potřeby, nejméně však dvakrát ročně podle cenové situace na trhu.“ [16] 

 

Zprůhlednit státní zakázky 

O korupci ve státní správě se poslední dobou mluví čím dál víc. Proto by bylo dobré 

co nejvíce zprůhlednit veškeré výběrové řízení, ať se jedná o státní zakázky nebo výběrové 

řízení na pracovní pozice úředníků. Nejefektivnějším řešením by bylo veřejné výběrové 

řízení s co nejjednoduššími podmínkami výběru prostřednictvím otevřené soutěže na 

internetu, tak aby nabídky byly veřejně přístupné. S tím by souviselo i veřejné vyhlášení 

vítěze výběrového řízení s případným odůvodněním zamítnutí nebo nepřijetí jiných 

nabídek (například jednoduchým výběrovým kritériem by byla cena, v případě výběru 

pracovníků například vzdělání nebo praxe).  
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Dražba přebytečného majetku 

Další možností jak zvýšit příjem do státního rozpočtu je privatizace státního majetku. 

Tím však nedosáhneme pouze příjmu do rozpočtu, ale zároveň snížíme i jeho výdaje za 

doplatky např. u ČSA. Na prodej má stát spoustu majetku jako letiště Praha, ČSA, ČEZ, 

Budějovický Budvar, České dráhy, Česká pošta a mnoho budov (bývalé policejní služebny 

a budovy úřadů). Nejedná se však pouze o tyto možnosti prodeje, ale i například by stát 

mohl prodat i nepotřebné vojenské prostředky. 

 

Sjednotit sazby DPH a rozumné navýšení daní 

Zvyšování daní je v naší společnosti poslední roky velmi diskutované téma. Vyšší 

daně by měly přijít na řadu až jako poslední možnost pro zvyšování příjmů do státního 

rozpočtu. Ale ani tomuto řešení se však nevyhneme.  

Problematikou DPH se již vláda začala zajímat. Od 1. 1. 2012 začala platit novela 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jedná se o změnu snížené sazby DPH 

z 10 % na 14 %, základní sazba zůstává na 20 %. Stejný zákon obsahuje i zavedení 

jednotné sazby DPH s účinností od 1. 1. 2013, kdy místo snížené sazby 14 % a základní 

sazby 20 % bude platit jednotná sazba daně a to 17,5 %. Dle mého názoru, však toto řešení 

není příliš šťastné. Zvyšování sazeb DPH sice neovlivňuje ceny výrobků o mnoho, 

ale i přesto se nejvyšší navýšení cen týká zboží nejvíce využívaného pro denní potřeby 

občanů (jedná se o nárůst DPH z původních 5% na plánovaných 17,5%). Když 

přihlédneme na současnou situaci na trhu, je možné že tento krok přinese spíše zpomalení 

ekonomiky, než nárůst příjmů do státního rozpočtu.  

Současně s úpravou sazeb daně z přidané hodnoty lze dál zvýšit i spotřební daň 

na alkohol a především na tabák. Toto navýšení daně by bylo dle mého mínění pro 

společnost daleko přijatelnější, vzhledem k chorobám spojeným s alkoholem a kouřením 

tabákových výrobků a jejich léčení. 

Jednou z dalších možností zvýšení příjmů do státního rozpočtu je navýšení daní 

majetkových. Ty jsou v České republice jedny z nejnižších v Evropě. 

V neposlední řadě se také často hovoří o zvýšení daní z příjmu. Touto složitou 

problematikou se již vláda zabývá a ministr financí M. Kalousek v současné době 

představil první návrhy připravované reformy. Vláda si od této reformy slibuje 

zjednodušení administrativy a s tím spojené snížení výdajů státu.   

http://www.danarionline.cz/document/enactment?no=235/2004%20Sb.&effect=1.12.2011
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5. ZÁVĚR 

V České republice nabývá problematika rozpočtové nerovnováhy na aktuálnosti 

poměrně rychlým tempem. Státní rozpočet a celá soustava veřejných rozpočtů, vykazuje 

již několik let schodek, přičemž výše tohoto salda má tendenci k dalšímu růstu.  

Z podrobnějšího zkoumání daného problému vyplývá, že největším problémem 

státních financí je rozpočtový deficit. Ten neustále navyšuje státní, potažmo veřejný dluh. 

Veřejný dluh ČR už dávno přeskočil magickou hranici 1 bilionu korun 

a rychle se přibližuje k částce 1,5 bilionu Kč. To znamená, že každý občan, včetně dětí, 

dluží zhruba 140 000 Kč. Tímto rychlým tempem zadlužování Česká republika ztrácí 

pověst země s relativně nízkými závazky. Je více než nutné zabývat se problematikou 

rozpočtového deficitu a hledat možnosti, jak tento deficit udržet na přijatelné úrovni.  

V průběhu několika posledních let můžeme sledovat drastické zhoršení stavu 

veřejných financí nejen České republiky, ale i většiny států světa. Toto divoké zadlužování 

způsobuje převážně tzv. „politika života na dluh“, která se stává životním standardem 

nejen pro domácnosti a firmy, ale také pro státní správu. Důsledkem tohoto životního stylu 

byla i finanční krize, která začala v roce 2007 a trvá až dodnes. Krize však ještě více 

přispěla k zhoršení finanční situace většiny států světa.  

Při srovnání dluhů všech zemí světa zjistíme, že Česká republika na tom není nejhůř, 

problémem je ale v rychlosti zadlužování. V České republice dochází k neustálému růstu 

veřejného dluhu od roku 1996. Ale až do roku 1999 byla míra zadlužení relativně únosná, 

ovšem právě od tohoto roku se Česká republika zadlužuje přímo skokově. Je však nutné 

přiznat, že k zvyšování dluhu docházelo někdy i díky vlivům, které nejsme schopni 

ovlivnit. Těmito vlivy byly například ničivé záplavy v letech 1997, 2002, 2007 a 2010. 

Pro snižování rozpočtového deficitu máme hned několik možností. Jedná 

se například o zefektivnění státního aparátu, finální provedení nezbytné důchodové 

a zdravotnické reformy, omezení sociálních dávek, omezení příspěvků na stavební spoření, 

sjednocení státních nákupů a zprůhlednění státních zakázek. V poslední řadě také přispěje 

dražba přebytečného majetku nebo sjednocení sazby DPH a navýšení daní. Ne všechny 

tyto možnosti jsou lehce proveditelné. Ale především je zapotřebí, aby dnešní politici 

a zajisté i občané měli chuť tuto problematiku účinně řešit. 
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