
Úvod

Pro bakalářskou práci jsem si vybral téma veřejného dluhu České republiky. 

Toto téma jsem zvolil, protože se o něj už delší dobu zajímám, navíc se za posledních 

pár let stalo jedním z nejdiskutovanějších v celé vyspělé společnosti.

Problém zadluženosti se samozřejmě neobjevil ze dne na den, státy hospodaří 

s dluhem už desítky let, ale zejména celosvětová hospodářská krize odkryla vysokou 

míru zadluženosti vyspělých států. Nejznámějším příkladem je případ Řecka, které už 

několik let balancuje na hranici státního bankrotu. Ukázalo se, že Řecko není jediný 

stát, jehož zadlužení je kritické, po Řecku se objevilo Irsko, Španělsko, Portugalsko, či 

dokonce Itálie. Dopady vysokého zadlužení už pocítily i dlouhodobě ekonomicky silné 

státy jako jsou Velká Británie a Francie. Celou problematiku navíc umocňuje 

propojenost států v eurozóně, v reálu pak musejí státy jako Německo (které je ale také 

zadlužené) zachraňovat ohrožené státy, protože bankrot jednoho státu by pak dopadl na 

všechny členy.

Problematika dluhu se dotýká i České republiky. Současný stav veřejného dluhu 

je přibližně 1,57 bilionu korun1, což je pro představu o polovinu více než má Česká 

republika státní rozpočet na jeden rok. Přitom veřejný dluh narůstá každou vteřinu o 

přibližně 1500 korun2.

Ale ani v České republice není veřejný dluh ničím novým. Vlády hospodaří 

s veřejným dluhem už od vzniku samostatné České republiky. Celá Evropa se 

přesvědčila, že se nedá nekonečně zadlužovat a že je třeba veřejný dluh snižovat, cesta 

k trvale vyrovnaným veřejným rozpočtům je sice daleko, ale někdy začít musí. 

Má práce nebude na dluh pohlížet pouze čistě ekonomicky, bude se jím zabývat 

také jako veřejně politickým tématem. Veřejný dluh ČR splňuje snad všechny definice 

veřejně politického problému, je i typickým předmětem veřejné politiky, protože se 

dotýká velkého  množství lidí a lze řešit prostřednictvím veřejné politiky. Hlavním 

cílem práce bude navrhnutí východisek z tohoto veřejně politického problému, dále také 

zjistit příčiny veřejného dluhu, jeho charakteristiky a tendence. Práce bude postavena 

hlavně na analýze sekundárních dat od statistik až po odbornou literaturu.

                                               
1 K 25. 1. 2012 z www.verejnydluh.cz

2 K 25. 1. 2012 z www.verejnydluh.cz
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Struktura práce

První část práce se bude věnovat tématu na obecné teoretické rovině. Dojde 

k teoretickému vymezení základních pojmů nezbytných pro následující práci. Zaměřím 

se na to, z čeho se obecně veřejný dluh skládá, jak vzniká, jak se vykazuje, jaké má 

důsledky či jak se dá řešit. Kromě veřejného dluhu dojde teoretické analýze veřejných 

financí, fiskální politiky a rozpočtového deficitu. Zde se ještě nebudu věnovat 

veřejnému dluhu České republiky, ale pouze dluhu v obecné teoretické rovině. 

Teoretická část vymezující pojmy bude postavena na odborné literatuře věnující se 

veřejnému dluhu, veřejným financím a veřejnému sektoru.

Další část bude věnována vymezení veřejného dluhu ČR jako veřejně 

politického problému. Teoretické vymezení bude dáno do souvislostí s dluhem České 

republiky a bude prokázáno, že veřejný dluh ČR je opravdu veřejně politický problém.

Následující části se už bude věnovat analýze veřejného dluhu ČR. Pro správné 

pochopení veřejného dluhu bude nutné podívat se do minulosti do dob, kdy samotný 

veřejný dluh vznikl. Konkrétně pak dojde k analýze vývoje dluhu od roku 1993 až po 

současnost, přičemž bude vývoj rozdělen do různých etap. Dále identifikuji zdroje 

dluhu, jeho hlavní problémy a jeho strukturu. 

Literatura o tématu

Poslední část se bude věnovat hlavnímu cíly a to navržení východisek, které by 

směřovaly k systémově trvale vyrovnaným veřejným rozpočtů. Navržení východisek 

bude vycházet z předchozí analýzy veřejného dluhu

V ČR se samotnému tématu veřejného dluhu a fiskální nerovnováze věnuje málo 

autorů, nejvýznamnějším  je Prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc, který o veřejném dluhu (a 

finanční krizi) napsal knihu Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize, 

kromě této knihy je autorem odborných článků, které se věnují různým aspektům 

veřejného zadlužování v ČR.

Téma veřejného dluhu pak bývá „pouze“ součástí knih věnujících se veřejným 

financím, veřejnému sektoru, či fiskální politice. Mezi knihy, jejichž součástí je téma 

dluhu, patří například Veřejné finance (Hamerníková, Maatyová), Fiskální politika 

(Izák), Vybrané problémy fiskální nerovnováhy (Dvořák), či Veřejný sektor a veřejné 

finance (kolektiv autorů).
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Mezi nejvýznamnější zahraniční autory, kteří se věnují veřejnému dluhu, patří J. 

Buchanan či A. Alesina.

Kromě odborných knih jsou dalším zdrojem odborné ekonomické časopisy, mezi 

které v ČR patří  Finance a úvěr,  Politická ekonomie či Acta oeconomica Pragensia.

Také nesmím zapomenout na internetovou stánku verejnydluh.cz. Na této stránce 

nabíhá výše aktuálního veřejného dluhu a to za dobu na stránce strávenou. 

Veřejnému dluhu se věnuje i několik závěrečných prací, které se často zabývají 

veřejným dluhem v kontextu ekonomické krize či v rámci celé Evropy, prací které by se 

věnovali čistě České republice už je daleko méně.

1. Cíle a výzkumné otázky

1.1 Cíle

Cílem práce je analyzovat veřejný dluh České republiky a na základě analýzy 

navrhnout možná řešení (východiska), která by tento problém odstranila a vedla by 

k systémově dlouhodobě vyrovnaný veřejným financím. Součástí analýzy je rozbor a 

zmapování vývoje veřejného dluhu ČR od jeho počátku až po současnost. Jedním z cílů 

v rámci analýzy bude zjištění jak a proč veřejný dluh ČR vznikl. Dále  bude analýza 

identifikovat hlavní problémy veřejného dluhu ČR, rozebere jeho strukturu a jednotlivé 

složky. 

1.2 Výzkumné otázky 

Jaká jsou možná východiska k řešení problému veřejného dluhu ČR?

Jaké jsou příčiny vzniku veřejného dluhu ČR?

Jaká je struktura veřejného dluhu ČR?

Jaké jsou charakteristiky veřejného dluhu ČR?

Jaké jsou hlavní problémy veřejného dluhu ČR?
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2.Metodologická a hodnotová východiska

2.1 Metodologie

Hlavním cílem práce je navržení řešení veřejně politického problému. Aby šel 

tento cíl naplnit bylo nejdříve nutné provést analýzu, jejíž cílem byla explanace a 

definování (nalezení) hlavních příčin problému. K naplnění těchto cílů jsem zvolil 

kvalitativní přístup a to i navzdory tomu, že jsem velmi často pracoval s čísly a 

statistikami.

Veřejný dluh je na rozdíl od mnoho jiných témat naprosto jasně měřitelný 

pomocí nominálních čísel, proto je třeba při analýze pracovat se statistikami a zcela 

konkrétními hodnotami. Hlavní metodou při analýze veřejného dluhu byla zvolena 

sekundární analýza kvantitativních dat, doplněná o sekundární analýzu odborné 

literatury, která v analýze určité věci vysvětlovala. 

Finanční statistika (kvantitativní sekundární data) byla získávána prakticky ze 

dvou zdrojů, a to z Ministerstva financí České republiky (MFČR) a z Českého 

statistického úřadu (ČSÚ), pro zahraniční (evropské) srovnání byla požita statistika 

statistického úřadu EU – Eurostatu.  MFČR i ČSÚ jsou vhodné zdroje dat, protože 

MFČR je správce státního dluhu a státního rozpočtu, tudíž o nich má oficiální 

informace, ČSÚ zase vede oficiální statistiky pro celou Českou republiku. MFČR i ČSÚ 

pracují často z daty té druhé instituce, proto je téměř vyloučena odchylka mezi daty 

těchto dvou institucí. 

Na základě analýzy (explanace) a identifikace hlavních problémů byla pomocí 

dedukce navržena řešení, která by systémově řešila problém veřejného dluhu ČR.

2.2 Metody

Jak bylo zmíněno v metodologii, práce je postavena zejména na sekundární 

analýze kvantitativních dat MFČR a ČSÚ. V případě obou institucí byla data získána 

z jejich oficiálních internetových stránek.

Z dat ČSÚ jsem nejvíce využil Hlavní makroekonomické ukazatele, kde byla 

část věnována vládnímu dluhu, státnímu dluhu a deficitům od roku 1995 do roku 2011. 

Data byla uvedena v nominální hodnotě a poměru k HDP. Data jsem použil 
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k jednotlivým etapám vývoje, v následujících částech byla využita pouze nominální 

hodnota celkové dluhu pro určitý rok. V průběhu celé analýzy byla použita data ČSÚ 

pro tempo růstu HDP.

Z dat MFČR jsem využil nejvíce statistiku státního dluhu, Makroekonomickou 

predikci 2012 a Fiskální výhled 2011. Data z Fiskálního výhledu 2011 byla nejvíce 

uplatněna v části zabývající se podílem jednotlivých subsektorů vládního dluhu, 

Makroekonomická predikce pak sloužila jako opěrný bod pro pasáž zkoumající 

strukturální a cyklickou část rozpočtových deficitů.

Ve většině analýzy došlo k syntéze dat, podle potřeb analýzy. Pro lepší vyjádření 

nominálních čísel byly v textu hojně využívány grafy, jejichž zdrojem dat byly právě 

MFČR a ČSÚ.

2.3 Hodnotová východiska

Už samotný dluh je podle mého hodnotového rámce špatný, každý by měl 

operovat jen s financemi, kterými skutečně disponuje, protože utrácet peníze, které 

nejsou moje, je svým způsobem podvod. Podle tohoto principu hodnotím jako problém 

veřejný dluh. Musíme samozřejmě rozlišovat krátkodobý dluh, který může být 

výsledkem mimořádné události, či ekonomické strategie a dluh dlouhodobý, u kterého 

dochází k trvalému navyšování. I v životě se dá krátkodobý dluh poměrně dobře splatit, 

u dlouhodobého pak nastává problém s jeho navyšováním a stále rostoucí hodnotou, 

zjednodušeně řečeno je tomu stejně i u států.

Stát má podle mě být garantem jistot pro občany a stát, který je zadlužený, se 

časem dostane dob problémů, kdy nebude moci lidem garantovat stejnou úroveň jako 

dříve, protože nedokáže pokrýt své výdaje. Na této tendenci se do značné míry podílely 

vlády ČR, které se nezodpovědným navyšováním veřejných výdajů, dostali do situace, 

kdy se bude muset začít šetřit a kdy lidé toto šetření pocítí na vlastní kůži. Cesta 

z takovéto situace je docílit dlouhodobě vyrovnaných veřejných rozpočtů a celkové 

odpovědnosti, i vůči občanům České republiky (hodnotový rámec – ideální stav).

Hlavní hodnoty:

Odpovědnost vůči státu (občanům ČR)

Neutrácet, na co nemáme (dlouhodobě vyrovnané veřejné rozpočety) 
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3.Vymezení pojmů

Veřejný dluhu České republiky je složitý problém, pro jeho lepší pochopení a 

pro lepší orientaci je třeba znát základní pojmy, které budou v první části vysvětleny. 

Tyto pojmy budou dále požívány v samotné analýze veřejného dluhu ČR, proto je 

naprosto nezbytné, aby s nimi byl čtenář seznámen.

3.1 Veřejné finance

Veřejné finance s problematikou veřejného dluhu úzce souvisí, protože právě 

velikost veřejného dluhu je závislá na operacích s veřejnými financemi. Existence 

veřejných financí je přímo spjata s existencí státu, který by měl pomocí veřejných 

financí naplňovat veřejné blaho, v praxi pak mají nad veřejnými financemi moc 

centrální a místní vlády, které už nemusejí sledovat veřejné zájmy celé společnosti, ale 

pouze její části.

Veřejné finance se dají definovat jako „…specifické peněžní vztahy mezi státem 

a ostatními ekonomickými subjekty, založené na principech nenávratnosti, 

neekvivalence a nedobrovolnosti“ (Dvořák 2008;17) Z této definice jasně vyplývá, že 

veřejné finance jsou určité transakce, v kterých je zainteresovaný stát, a jsou postaveny 

na určitých principech, které budou vysvětleny..

Nenávratnost ve veřejných financích znamená, že stát nemá žádnou povinnost 

jakýmkoli způsobem občanovi vrátit částku, kterou od něj vybral. V reálu se 

samozřejmě občanům částka může vrátit, např. opravou chodníku, atd. 

Veřejné finance jsou dále neekvivalentní, což zjednodušeně znamená, že výše 

občanem zaplaceného finančního obnosu se nevrací v ekvivalentní výši. Dva občané 

platící různě vysokou částku mohou mít stejný užitek, bez přihlédnutí k jejich finanční 

účasti. Občan tedy nemá zajištěnou část výdajů adekvátní k ním zaplacené částce.

Podle principu nedobrovolnosti je občan donucen k placení daně státu. 

V demokratických režimech může stát daně vymáhat, občan může být za neplacení daní 

dokonce perzekuován.

Existují dva základní přístupy k chápání veřejných financí, normativní a 

pozitivní.
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Normativní přístup

Normativní přístup předpokládá nutnost veřejných financí jako instituce, která 

napravuje selhání trhu, normativní pohled je tedy založen na teorii tržního selhání. Na 

základě této hlavní úlohy státu a jeho veřejných financí jsou definovány tři hlavní 

funkce veřejných financí: alokační, redistribuční a stabilizační. 

Alokační funkce má za úkol zefektivnění alokace veřejných zdrojů a statků, pod 

touto funkcí si můžeme představit např. financování školství či zdravotnictví. Na 

základě redistribuční funkce jsou přerozdělovány finanční zdroje mezi obyvatele, stát 

se tak snaží smazat rozdíly a sociální nerovnosti. Tato funkce je však velmi diskutabilní, 

protože jsou ve společnosti lidé, kteří profitují a kteří spíše platí. Přerozdělování je 

založeno na solidaritě a společenských hodnotách, proto je míra redistribuce v každé 

zemi jiná. Stabilizační funkce má korigovat ekonomické změny způsobené 

hospodářským cyklem. Stabilizační funkce je vykonávána zejména pomocí fiskální 

politiky3 (Hamerlíková, Maaytová 2010; 19).

Všechny tři funkce s sebou nesou velké riziko, s rozšiřováním funkcí a objemem 

veřejných financí hrozí reálné nebezpečí finančního nepokrytí a vzniku rozpočtových 

deficitů. Stát tak může v rámci dobrých úmyslů zadlužit své občany velkými výdaji, 

které nejsou kryty příjmy.

Pozitivní přístup

Na rozdíl od normativního přístupu nevidí pozitivní přístup hlavní problém 

v selhání trhu, který pak musí stát pomocí veřejných financí napravovat, problém 

naopak spatřuje v ekonomických zásazích vlády. Pozitivní přístup je tedy postaven na 

teoriích vládního selhání, hlavně pak na teorii veřejné volby, která v důsledku značně 

ovlivňuje reálnou velikost veřejného dluhu (Dvořák 2008; 10 -11).

Podle teorií vládních selhání „selhává nejen trh, ale i stát a jeho instituce“ 

(Dvořák 2008; 11), toto tvrzení je podloženo různými teoriemi, podle kterých například 

stát svými zásahy situaci na trhu spíše zhoršuje4, či pochybnostmi o oprávnění vládních 

zásahů. Vládní selhání je také spatřováno v neschopnosti politiků a institucí realizovat 

opatření vedoucí k uspokojení veřejného blaha.

                                               
3 viz. část věnující se fiskální politice 
4 M. Friedman
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Podoba veřejných financí

Veřejné finance mají v praxi podobu rozpočtové soustavy, „Rozhodující 

postavení v rozpočtové soustavě má státní rozpočet, poněvadž soustřeďuje největší část 

nenávratným způsobem získaných finančních prostředků v rozpočtové soustavě.“ 

(Peková 2001; 78), přičemž „Každý veřejný rozpočet je nástrojem veřejné politiky na 

příslušné vládní úrovni“ (Peková 2001; 176).

Příjmy a výdaje

Výdaje veřejných financí plní funkci alokační, redistribuční a stabilizační. 

Pomocí veřejných výdajů se financují veřejné zájmy, potřeby a služby, naplňuje se tak 

veřejné blaho. Zdrojem k financování veřejných výdajů jsou veřejné příjmy, jejichž 

nejvýznamnější částí jsou daně. Daně jsou stejně jako celé veřejné finance 

neekvivalentní, nenávratné a nedobrovolné.

3.1.1 Teorie veřejné volby

Teorie veřejné volby vychází z předpokladu, že se političtí aktéři a voliči chovají 

ekonomicky racionálně, tedy usilují o maximalizaci svého zisku a své chování tak řídí 

podle efektivity (Potůček 2005; 61-64). „Politici vystupují na straně nabídky, voliči na 

straně poptávky po veřejných statcích a veřejných službách“ (Hamerlíková, Maaytová 

2010; 31).

Podle normativní teorie zastává stát roli ochránce, který použitím veřejných 

financí chrání občany před tržním selháním, naproti tomu stojí pozitivní proud, podle 

kterého neselhává pouze trh, ale i stát a jeho instituce. V reálu pak jsou pak oba 

teoretické rámce prostoupeny a „výsledkem přerozdělovacího procesu, 

uskutečňovaného prostřednictvím veřejných financí, není prospěch všeobecný, ale vždy 

pouze skupinový“ (Dvořák 2008;16). Na veřejné finance je nutno pohlížet kriticky, ne 

pouze normativně, protože v procesu veřejných financí hrají velkou roli prvky veřejné 

volby, které se pak mohou projevit na výši veřejného dluhu. 
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3.2 Fiskální politika 

Součástí hospodářské politiky je fiskální a rozpočtová politika, které jsou často 

vnímány jako synonyma5, ve skutečnosti se ale od sebe liší. Rozpočtová politika slouží 

hlavně jako nástroj k realizaci vládních programů, naproti tomu fiskální politika má 

jako hlavní úkol stabilizaci makroekonomické situace státu. 

Rozpočtová politika se dá charakterizovat jako politika, jejímž základním cílem 

je vytvořit dostatečné prostředky, tedy veřejné příjmy k profinancování veřejných 

výdajů. Hlavním rozdílem jsou tedy cíle těchto dvou politik, zatímco rozpočtová 

politika usiluje o stabilní rozpočet, fiskální politika užívá rozpočet jako nástroj 

k dosahování makroekonomických cílů, které může docílit i záměrným rozpočtovým 

deficitem (Hamerlíková, Maaytová 2010; 216-220).

Fiskální politika je nástrojem centrální vlády a veřejné finance, které ke svým 

cílům používá, musí být pod její kontrolou, proto je základním a nejvýznamnějším 

nástrojem fiskální politiky státní rozpočet, o kterém vláda rozhoduje6 (Dvořák 1998;16).

Hlavní položkou příjmů státního rozpočtu jsou daně, na výdajové straně jsou to veřejné 

výlohy, fiskální politika pak pomocí úpravy výše příjmů či výdajů státního rozpočtu 

ovlivňuje makroekonomickou situaci státu. Podle struktury úprav na příjmové či 

výdajové stránce rozlišujeme fiskální politiku expanzivní a restriktivní. 

Expanzivní fiskální politika si klade za cíl zvýšení agregátní poptávky pomocí 

snížení daní či zvýšení veřejných výdajů. Tato politika by měla být využívána v období 

recese, kdy je třeba zvyšovat právě agregátní poptávku a tak i HDP.

Restriktivní fiskální politika slouží jako hlavní nástroj ke snížení inflace, ale i 

snížení růstu HDP, k dosažení tohoto cíle používá snížení veřejných výdajů nebo 

zvýšení daní.

Z výše uvedeného vyplývá, že fiskální politika používá jako nástroj změnu výše

daní a veřejných výdajů, „nesoulad mezi objemem reálně získaných a reálně užitých 

veřejných prostředků lze označit jako fiskální (veřejně finanční) nerovnováhu“ (Dvořák 

1998; 90). Krátkodobá nerovnováha (1-2 roky) se projevuje jako rozpočtový deficit, 

dlouhodobá jako veřejný dluh, pokud je nerovnováha kladná, jedná se o rozpočtový 

přebytek.

                                               
5 V pozitivním pojetí se od sebe svou provázaností nerozlišují.
6 Kromě státního rozpočtu ovlivňují makroekonomické prvky parafiskální fondy, atd. 
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3.3 Rozpočtový deficit

Rozpočtový deficit je „… taková bilance, kdy veřejné výdaje jsou vyšší než 

veřejné příjmy. Nazýváme ji rozpočtovým deficitem“ (Ochrana, Vítek, Pavel 2010; 

137), podobě definuje rozpočtový deficit i Samuelson a Nordhaus: „Budget deficit is 

incurred when expenditures exceed government expenditures“ (Samuelson, Nordhaus 

1992; 621).  K rozpočtovému deficitu tedy dojde, pokud na konci rozpočtového roku 

dojde k záporné nerovnováze mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. O deficitu mluvíme 

v případě jednoho fiskálního roku, při kumulaci rozpočtových deficitů v delším 

časovém období již jde o veřejný dluh.

Důležitým pojmem v souvislosti s deficitem je saldo, tento pojem označuje 

výslednou bilanci rozpočtu, pokud je jeho hodnota kladná, jedná se o přebytek, pokud je 

záporná jde o deficit7.

3.3.1 Příčiny vzniku rozpočtového deficitu

Vznik strukturálního (aktivního) deficitu

Strukturální deficit lze charakterizovat jako deficit způsobený konkrétními 

vládou řízenými fiskálními opatřeními, které cíleně vedenou k rozpočtovému saldu8. 

Tyto kroky mohou mít zcela racionální základ, kdy vláda pomocí zvýšení výdajů 

(snížení příjmů) stimuluje ekonomiku, například rozložením daňové zátěže či 

expanzivní fiskální politikou. Strukturální deficit však může být také produktem 

politických příčin, které se projevují zvláště před volbami populistickým snižováním 

daní či zvyšováním výdajů (Dvořák 2008; 55-56).

Vznik cyklického (pasivního) deficitu

Oproti strukturálnímu deficitu vzniká cyklický deficit nezávisle na rozhodnutích 

vlády, je způsobován nahodilými událostmi, které většinou nelze předpovědět. Jedná se 

tedy o nechtěný deficit, o jehož vzniku nebylo rozhodnuto. Příčinami cyklického 

deficitu může být pokles hospodářského růstu, ale také mimořádné události jako jsou 

válečné konflikty či přírodní katastrofy. Podstatnou příčinou cyklického deficitu jsou 

                                               
7 Naprosto vyrovnaný rozpočet je prakticky nereálný.
8 Rozpočtové saldo – rozdíl mezi veřejnými příjmy a výdaji
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v současné době úroky9 z veřejného dluhu, které narůstají společně s objemem 

veřejného dluhu státu a projevují se v celkovém deficitu (Dvořák 1998; 101-103). 

Součástí celkového deficitu je primární deficit, který vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a 

výdaji bez započítání úroků, a úroky z veřejného dluhu.

3.3.2 Metodika vykazování rozpočtového deficitu

Rozpočtový deficit, ale i veřejný dluh,  se vykazuje v metodice GFS 1986, GFS 

2001 a ESA 95. Mezi těmito metodikami vykazování jsou určité rozdíly, tím pádem 

vykazují různé výsledky rozpočtového deficitu (veřejného dluhu).

Metodika GFS 1986

Tato metodika je založena na principu peněžních toků, to znamená, že zachycuje 

příjmy, výdaje a transfery v daném roce, nepracuje však s operacemi, které se promítají 

až dalších obdobích. Tvůrcem této metodiky je Mezinárodní měnový fond (MFČR-

Metodiky ESA 95, GFS 1986 a GFS 2001).

Metodika ESA 95

Tato metodika, jejíž tvůrcem je Eurostat, je založena na akruálním10 principu. 

Oproti metodice GFS 1986 sleduje i závazky a pohledávky, které se neprojeví v daném 

období, čímž se eliminují kroky, které by se promítly až v budoucnu, například během 

funkčního období následujících vlád (MFČR- Metodiky ESA 95, GFS 1986 a GFS 

2001).

Metodika GFS 2001

Metodika GFS 2001 je stejně jako ESA 95 založena na akruálním principu. 

Podle internetových stránek ministerstva financí ČR11 dochází v současné době 

k aktualizaci dat za roky 2000 až 2005, proto také není v ČR ještě zcela funkční.

Metodika  GFS 2001 slouží zejména k sjednocení metodik GFS 1986 a ESA 95.

(MFČR- Metodiky ESA 95, GFS 1986 a GFS 2001)

                                               
9 Pokud jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
10 Akruální princip – důsledky transakcí jsou zaznameny již v roce, kdy byly provedeny a ne v době kdy 
budou realizovány
11 Ke dni 2. 4. 2012
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V České republice je do metodiky ESA 95 a GFS 2001 započítáno hospodaření 

Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, Vinařského fondu, České 

konsolidační agentury a jejích dceřiných společností, České inkasní, Správy 

železničních a dopravních cest, PPP centra, veřejných vysokých škol, veřejných 

výzkumných institucí, Asociace zdravotních pojišťoven, Centra mezistátních úhrad a 

části příspěvkových organizací. V metodice GFS 1986 jsou tyto organizace zachyceny 

pouze v reflektování odvodů státu a ve výdajích, kterými je financuje stát (MFČR-

Metodiky ESA 95, GFS 1986 a GFS 2001).

Rozpočtový deficit lze také vykazovat v poměru k HDP. Tento ukazatel 

vypovídá o relativní váze rozpočtového deficitu ve vztahu k ekonomice (HDP) daného 

státu a slouží pro porovnání deficitu v nenominální podobě. 

3.3.3 Důsledky deficitu

Podle Dvořáka (1998) existují dva typy důsledků rozpočtového deficitů –

rozpočtové a makroekonomické.

Rozpočtové (finanční) důsledky

Rozpočtové důsledky v krátkém období bývají hodnoceny kladně, deficit 

pomáhá vládě zmírnit její rozpočtové omezení, to znamená, že si může dovolit zvýšit 

výdaje, či snížit příjmy. Deficitní rozpočtování je však akceptovatelné pouze za určitých 

okolností, které mohou být často nepředvídatelné jako například válečný konflikt, 

přírodní katastrofa či ekonomická recese. Podstatné však je, že deficitní rozpočtování 

může mít pouze dočasný charakter, v delším období mají rozpočtové deficity negativní 

důsledky ve formě veřejného zadlužení (Dvořák 1998; 104).

Makroekonomické (fiskální) důsledky 

Názor na makroekonomické důsledky rozpočtového deficitu není jednotný, toto 

téma je předmětem rozsáhlých diskuzí. Existují tři základní ekonomické směry (školy), 

u nichž je pohled na makroekonomické důsledky zcela rozdílný. Žádný z těchto 

teoretických názorů zatím nebyl empiricky definitivně potvrzen ani vyvrácen (Dvořák, 

Mandel; 1995).
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Neoklasický přístup12 zcela odmítá rozpočtový deficit, podle neoklasických 

ekonomů má rozpočtový dluh vážné makroekonomické důsledky a vždy jsou negativní, 

navíc je deficit považován za nemorální (Ochrana, Vítek, Pavel 2010; 142).

Keynesiáncký přístup13 vidí v rozpočtovém deficitu také vážné ovlivnění 

makroekonomiky, důsledky deficitu hodnotí kladně a v určitých případech (recese) ho 

doporučuje, protože dochází k zvýšení agregátní poptávky (Ochrana, Vítek, Pavel 2010; 

142).

Ricardiánský přístup popírá makroekonomické důsledky rozpočtového deficitu a 

proto se staví k rozpočtovému deficitu neutrálně. Podle této teorie nemá deficit vliv na 

agregátní poptávku, protože současná finanční úleva bude mít za následek zatížení v 

budoucnu. Ricardiánský přístup vychází z teorie, podle které jsou spotřebitelé dopředu 

hledící (Izák 2010; 154-155).

3.3.4 Krytí (řešení) rozpočtového deficitu

Pokud dojde k rozpočtovému deficitu, znamená to, že příjmy státu nepokryly 

výdaje. Aby služby a statky financované z veřejných výdajů mohly být realizovatelné, 

je potřeba zajistit alternativní zdroj financování. Rozpočtový deficit je možné 

financovat třemi způsoby a samozřejmě jejich vzájemnou kombinací.

Dluhové financování deficitu – tato nejčastější forma financování deficitu,

funguje na principu vydávání státních cenných papírů, které ministerstvo financí nabízí 

k prodeji v aukcích.  Prodejem státních cenných papírů získává stát zdroje ke krytí 

svých výdajů, které mohou být „…použity k financování vládních potřeb stejně jako 

daňové příjmy“ (Dvořák 1992; 581). Dlouhodobé dluhové financování deficitu má za 

následek zvyšování veřejného dluhu a úroků z dluhu plynoucích.

Peněžní (monetární) krytí – v tomto případě financuje deficit centrální banka, 

která může přímo odkoupit státní dluhopisy nebo poskytnout vládě přímý úvěr. 

Monetární krytí rozpočtových deficitů je však spojeno s monetární bází a potenciální 

inflací. Centrální banka platí vládě penězi, které sama vytvořila, a vláda pak tyto peníze

používá k financování deficitu (Izák 2010; 112).

                                               
12 Z neklasického přístupu do jisté míry vychází Občanská demokratická strana, která vždy hrála hlavní 
úlohu v pravicových vládách
13 Z keynesiánského přístupu vychází do určité míry Česká strana sociálně demokratická, která byla 
v levicových vládách vždy největší stranou
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Krytí z výnosu prodeje aktiv – vláda získá zdroje na financování deficitu 

prodejem vládních hmotných aktiv v privatizací. Tento způsob je omezen určitým

počtem hmotných aktiv, která se dají prodat (Dvořák 2008; 70-71).

3.4 Veřejný dluh

Jak už bylo výše zmíněno, veřejný dluh je problémem. Vnímají ho tak odborníci 

i veřejnost14. O tom, že to je závažný problém, svědčí následující citace: „Každý 

ekonomický subjekt může být zadlužen. Zadluží-li se stát, jde o problém vážný, protože 

se týká každého občana dané země“ (Dvořák 2008; 79). Veřejný dluh se týká tedy všech 

občanů a právě ti ho budou muset někdy svými penězi splatit, protože „…tíha 

umořování dluhu dopadne na daňové poplatníky“ (Peková 2001;394).

Veřejný dluh se dá definovat jako „…souhrn pohledávek ostatních 

ekonomických subjektů vůči státu“ (Dvořák 1998; 134), Dvořák dále dodává, že 

nezáleží, jakou příčinou vznikly. 

Peková definuje veřejný dluh jako „…souhrn závazků státu, územní 

samosprávy, veřejně právních institucí zřizovaných státem a územní samosprávou, 

veřejných podniků ve veřejném sektoru a veřejných fondů“ (Peková 2001; 409).

Samuelson a Nordhaus definují veřejný dluh následovně: "The government 

debt15 (…) consist of the total or accumulated borrowings by the government..."

(Samuelson, Nordhaus; 1992; 621-622).

Z definic lze logicky odvodit, že veřejný dluh je souhrn všech závazků státu vůči 

jiným ekonomickým subjektům. Veřejný dluh České republiky je pak složen z dluhů 

centrální vlády (státní dluh), mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního 

pojištění a dluhů krajů a obcí.

                                               
14 Viz. analýza dále.
15  V angličtině je government debt (vládní dluh) a public debt (veřejný dluh) ekvivalent
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Státní dluh

Státní dluh se velmi často zaměňuje s dluhem veřejným. Státní dluh je pouze 

dluh vytvořený centrální vládou pomocí státního rozpočtu, a přestože bývá často hlavní 

složkou veřejného dluhu (v ČR cca 94%)16 musí se od sebe odlišovat. Státní dluh vzniká 

a narůstá vytvářením deficitů státního rozpočtu, o čemž rozhoduje právě centrální vláda.

Vládní dluh

Vládní dluh lze chápat jako synonymum pro veřejný dluh17, zahrnuje totiž stejné 

složky. Zatímco veřejný dluh je označení pro souhrn všech pohledávek vůči státu, 

vládní dluh je souhrn dluhů všech vládních institucí, tedy i centrální vlády (státní dluh), 

mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění a dluhů krajů a obcí. 

Rozdělen je do tří subrektorů – ústřední vládní instituce (které zahrnují státní rozpočet a 

mimorozpočtové fondy), místní vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení. Pojem 

(General) Government debt je používán v mezinárodní terminologii, pro srovnání 

veřejného (vládního) dluhu.

John Black definuje vládní dluh jako „ Debt owned by the government at any 

level“ ( A Dictionary of Economics 1997; 200). 

3.4.1 Vznik veřejného dluhu

Pro širokou veřejnost je problém veřejného dluhu spojen pouze 

s nekontrolovanou kumulací deficitů státního rozpočtu, i přesto, že tento aspekt bývá 

největší složkou veřejného dluhu, může veřejný dluh vzniknout i jinými 

(mimorozpočtovými) příčinami.

Rozpočtové příčiny

Rozpočtové deficity nemusejí vždy nutně ústit ve veřejný dluh, mohou být kryty 

jinak než dluhovou cestou, deficit například může být monetizován18 či kryt výnosy 

z privatizace. Velmi často je ovšem dluh kryt formou dluhopisů, tedy dluhovou cestou. 

Při dlouhodobé fiskální nerovnováze dochází ke kumulaci dluhově financovaných 

deficitů, tedy k veřejnému dluhu. „…rozpočtový deficit je základní příčinou vzniku 

                                               
16 Vlastní výpočet – procentuální podíl státního dluhu na celkovém veřejném dluhu (data dostupná z webu 
MFČR a verejnydluh.cz)
17 Tato práce taká vládní a veřejný dluh vnímá jako synonymum
18 Centrální banka v takovém případě na jedné straně snižuje úrokovou sazbu zvyšováním poptávky, na 
druhé straně pak dochází ke zvyšování objemu peněz v oběhu, protože na nákup státních dluhopisů se 
použijí nové „peníze z ničeho“. Stát tyto peníze použije na snižování schodků státního rozpočtu dluh je 
monetizován. (investujeme.cz)
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veřejného dluhu“ (Dvořák 2008; 113). V českém překladu knihy Economics od 

Samuelsona a Nordhause je veřejný dluh přirovnáván k vodě v nádobě a rozpočtový 

deficit k vodě, která se do nádoby přilévá. 

Mimorozpočtové příčiny

Výše dluhu není ovlivněna pouze kumulací rozpočtových deficitů, ale i dalšími 

(mimorozpočtovými příčinami), které vláda nemůže ovlivnit v rámci rozpočtové a 

fiskální politiky. Mezi mimorozpočtové příčiny patří například převzetí již vzniklého 

dluhu (závazku) státem či dluhy mimorozpočtových fondů19(Dvořák 1998; 134).

Výše uvedené situace mohou nejen způsobit vznik veřejného dluhu, ale také ho 

mohou značně zvyšovat v době jeho existence, můžeme je tedy brát i jako příčiny, které 

mají za následek zvyšování veřejného dluhu. Mezi další faktory, které ovlivňují výši 

veřejného dluhu, patří ekonomická a politická situace státu. Na úrovni zadlužení mají 

nepřímý vliv makroekonomické podmínky státu, takovými faktory jsou inflace 

(deflace), míra nezaměstnanosti či úroková míra. 

Politická situace má na výši dluhu také svůj podíl, politická rozhodnutí mají 

přímý vliv na veřejný dluh, tato rozhodnutí nemusí mít vždy racionální základ (ve 

smyslu veřejného blaha), mohou sloužit k naplnění cílů konkrétní skupiny. S touto tezí 

je spojen Dowsonův model politického cyklu, podle kterého dochází k úpravám 

veřejných rozpočtů, které vedou ke vzniku rozpočtových deficitů, „…pak je možno 

zdůvodnit ekonomicky těžko objasnitelnou rozdílnou výši dluhu v zemích s podobnými 

ekonomickými podmínkami“ (Ochrana, Vítek, Pavel 2010; 146). Kromě populistických 

úprav příjmů a výdajů před volbami je dalším faktorem, který se projevuje na výši 

dluhu, politická nezodpovědnost politiků, kteří v reálu nenaplňují pouze veřejné zájmy, 

ale mnohdy svoje osobní zájmy (páchané legální cestou) na úkor veřejných rozpočtů. 

Tyto osobní zájmy jsou v důsledku kryty veřejnými příjmy (daněmi lidí).

3.4.2 Členění

Hrubý a čistý dluh

Hrubý veřejný dluh je „souhrn závazků státu bez ohledu na velikost státních 

pohledávek“ (Ochrana Vítek, Pavel 2010; 144), v této formě bývá také vykazován20. 

Čistý veřejný dluh se dá charakterizovat jako hrubý veřejný dluh očištěný o pohledávky 

                                               
19 Nejčastěji účelové fondy (např. Státní fond životního prostředí)
20 Vykazován i ČR
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státu. Čistý dluh je tedy nižší než hrubý, u čistého dluhu však nastává metodologický 

problém, které státní pohledávky od dluhu odčítat, a které ne a jak pohledávky ocenit.

Vnitřní a vnější dluh

Státní dluhopisy mohou odkupovat domácí i zahraniční subjekty, podle umístění 

dluhopisů se pak veřejný dluh dělí na vnitřní (domácí) a vnější (zahraniční). 

Nejčastějšími tuzemskými držiteli státních obligací jsou kapitálově silné instituce typu 

komerčních bank, pojišťoven a investičních fondů. Zahraniční dluh může vzniknout 

dvěma způsoby, státní dluhopisy odkoupí zahraniční subjekty, nebo jsou státní obligace 

emitovány v zahraniční měně. Nevýhodou odkupu státních obligací zahraničními 

subjekty je odliv financí do zahraničí, na druhé straně vzniká příliv zahraničního 

kapitálu. „Domácí dluh je výhodný tím, že nárůst vládních pasiv je kompenzován 

nárůstem soukromých finančních aktiv.“ Při emitování státních dluhopisů v zahraniční 

měně vzniká nebezpečí nárůstu reálné nominální hodnoty dluhu při změně kurzu měny. 

Tato situace může nastat například při měnové krizi (Dvořák 2008, 87-90).

Státní dluhopis a jeho rozdělení

Veřejný dluh má ve většině případů formu státního dluhopisu (obligace) 21, u nás 

vydávané ministerstvem financí. Tyto obligace se nabízejí na pravidelných aukcích, po 

nákupu může být dluhopis dále obchodovatelný22 na sekundárních trzích (kapitálové

trhy). (Peková 2001;396-397).

Státní dluhopisy se dělí podle doby splatnosti. Krátkodobé dluhopisy mají 

splatnost v řádech měsíců, maximální doba splatnosti je jeden rok. Střednědobé 

dluhopisy jsou nejčastější formou (v EU kolem 80%), jejich splatnost je v řádu let, od 

jednoho roku až po deset let. Dlouhodobé obligace mají splatnost více než deset let, pro 

dlužníky je tento způsob nejvýhodnější, pro věřitele je však důležitá stabilita a 

důvěryhodnost finančního systému, jenž dluhopis nabízí (Dvořák 2008, 85-87).

Státní dluhopisy jsou výhodné pro obě dvě strany, pro věřitele (banky, 

pojišťovny, domácnosti,…) i pro dlužníka (stát). Pro stát je finančně výhodnější vydat 

                                               
21 Dluhopisy (obligace) jsou dlužním úpisem, ve kterém stát jako dlužník stvrzuje závazek plnění obvykle 
v penězích v určitém termínu a s určitým úrokem. Většinou jsou klasickým obchodovatelným cenným 
papírem, někdy však může být stanoveno, že nemohou volně obíhat. Úrok je vyplácen proti kupónu 
v pravidelných termínech např. jednou ročně. (Peková 2001; 396)
22 Státní dluhopisy mohou být také dále neobchodovatelné, takovéto obligace se prodávají domácnostem 
či neziskovým organizacím.
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státní obligace, než si brát standardní úvěr s určitou výší úroku a věřitelé naopak 

investují do nerizikových cenných papírů s poměrně stabilním výnosem. 

Rating

Pomocí ratingu vládních obligací se hodnotí důvěryhodnost státu splácet své 

dluhopisy a jejich úvěry. Na základě ratingu si pak mohou investoři vybírat, čí 

dluhopisy odkoupí. Rating je sestavován soukromými institucemi, jejichž metodiky se 

liší. Mezi nejznámější ratingové agentury patří Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch 

Ratings.

3.4.3 Vykazování veřejného dluhu

Aby jednotlivé státy věděly, jaká je výše jejich veřejného dluhu a mohly jeho 

objem porovnávat s ostatními zeměmi, je potřeba mít určitou univerzální metodiku. Pro 

vykazování veřejných dluhů v absolutních hodnotách se stejně jako pro vykazování 

rozpočtových deficitů používají metodiky GFS 1986, GFS 2001 a  ESA 9523. 

Relativní váha veřejného dluhu

Výše zmíněné metodiky vykazují dluh v absolutním čísle, pro vykazování 

veřejného dluhu se však převážně používá relativní váha veřejného zadlužení, která 

vyjadřuje podíl veřejného zadlužení24 k hrubému domácímu produktu dané země. „To, 

že se relativní váha veřejného dluhu v dané zemi nemění, neznamená, že jeho objem 

neroste“ (Dvořák 2008; 90-91). Tato citace lze vysvětlit následovně: i když nominální 

hodnota veřejného dluhu roste, neznamená to, že musí růst i relativní váha dluhu, růst 

ekonomiky může totiž stoupat mnohem rychleji. V takovýchto případech je důležité 

nepodlehnout iluzi, že se s relativní váhou snižuje i nominální hodnota. Hrubý veřejný 

dluh i HDP jsou vykazovány v metodice ESA 95. 

                                               
23 Metodiky fungují na stejných principech jako u vykazování rozpočtových deficitů.
24 Hrubý veřejný dluh
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Faktory ovlivňující relativní váhu veřejného dluhu

Faktory ovlivňující relativní váhu veřejného zadlužení vycházejí ze vzorce 

výpočtu:

d1=d0*(1+r/1+q)+pd1-dM1

d1= hrubý veřejný dluh/HDP (v námi požadovaném roce)

d0= hrubý veřejný dluh/HDP (výchozí relativní váha z předchozího roku)25

r = reálná úroková míra

q = tempo růstu HDP

pd =podíl primárního deficitu k HDP (v námi požadovaném roce)

dM =podíl objemu fonetizace dluhu k HDP

Z výše uvedené rovnice vyplývá, že relativní váhu veřejného dluhu ovlivňuje:

Výchozí relativní váha – tento faktor nám ukazuje zděděnou relativní váhu 

z minulého roku

Primární deficit – vyjadřuje narůst zadlužení vzniklý ve státním rozpočtu 

v daném období, jako jediný faktor je plně v rukou vlády státu.

Monetizace dluhu – „…vyjadřuje, do jaké míry byl dluh transformován na 

volném trhu do přírůstku peněžní zásoby“ (Dvořák 2008, 113). V České republice je 

monetizace veřejného dluhu ze zákona zakázána, proto bude dM v ČR rovno nule.

Poměr úrokové míry k tempu HDP – u toho ukazatele je nutné, aby byl menší 

než 1 (q je vyšší než r), v takovéto situaci je totiž stát schopný platit úroky z veřejného 

dluhu. Pokud r převýší q, nastává situace, která může vyústit až v dluhovou past, stát 

platí na úrocích více, než vyprodukuje jeho ekonomika – podíl dluhu k HDP roste i při 

vyrovnaném rozpočtu. (Ochrana, Vítek, Pavel 2010; 147).

3.4.4 Složky veřejného dluhu 

Veřejný dluh je složen z dluhů tří subrektorů, které se následně dále dělí. 

Všechny subsektory hospodaří s veřejnými financemi. Údaje v rámci subrektorů jsou 

vykazovány v metodice ESA 95. V příloze č.1 je grafická struktura Vládního sektoru.

                                               
25 Pokud chci vypočítat relativní váhu pro rok 2010, výchozí relativní váha bude brána na konci roku 
2009
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Subrektor ústředních vládních institucí

Subrektor ústředních vládních institucí zahrnuje organizační složky státu, státní 

fondy a jiné mimorozpočtové fondy (Pozemkový fond, Podpůrný a garanční lesnický a 

rolnický fond a Vinařský fond), transformační instituce (tj. Českou konsolidační

agenturu, její dceřiné společnosti a Českou inkasní), Správu železniční dopravní cesty, 

veřejné vysoké školy a některé příspěvkové organizace (ústředně řízené) (ČSÚ - Hlavní 

agregáty sektoru vládních institucí). Ač to není v definici explicitně napsáno, 

(dominantní) součástí tohoto subrektoru je státní rozpočet ČR.

Subrektor místních vládních institucí

Subrektor místních vládních institucí obsahuje územní samosprávné celky –

krajské úřady, magistráty, městské úřady, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální 

rady regionu a některé příspěvkové organizace (místně řízené) (ČSÚ - Hlavní agregáty 

sektoru vládních institucí).

Subrektor fondů sociálního zabezpečení

Součástí Subrektoru fondů sociálního zabezpečení jsou zdravotní pojišťovny 

spravující povinné zdravotní pojištění, Asociace zdravotních pojišťoven a Centrum 

mezistátních úhrad (ČSÚ - Hlavní agregáty sektoru vládních institucí).

3.4.5 Důsledky veřejného dluhu

Celosvětovou tendencí je stálé zvyšování nominální hodnoty a relativní váhy 

dluhu, s rostoucím dluhem se zvětšují i jeho důsledky. Podle Dvořáka (1998, 2008) má 

dluh důsledky na veřejné finance a na reálnou ekonomiku (makroekonomické). Kromě 

důsledků pro současnou generaci se veřejný dluh stane problémem i pro ty budoucí, 

které ho budou muset splácet.

Důsledky na veřejné finance

Dlouhodobá fiskální nerovnováha má negativní vliv jak na rozpočtovou, tak i na 

fiskální politiku země. Dluhové krytí deficitů s sebou přináší problematiku splácení 

dluhů, které často bývají spláceny zase dluhově. Jelikož jsou úroky z dluhů součástí 

výdajové stránky státního rozpočtu, ovlivňují tak budoucí rozpočtovou situaci, a tak 

napomáhají k tvoření budoucích rozpočtových deficitů a s nimi spojenými úroky. Jde o 

jakýsi začarovaný kruh. „Čím vyšší je rozpočtový deficit, tím vyšší je veřejný dluh. Čím 

vyšší je veřejný dluh, tím vyšší jsou úroky z něho. Vyšší úroky z veřejného dluhu vedou 
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ke zvýšení veřejných výdajů. Čím vyšší jsou veřejné výdaje, tím vyšší je rozpočtový 

deficit“  (Dvořák 2008, 126). V takové chvíli nastává situace, kdy i při vyrovnaném či 

přebytkovém primárním deficitu celkový deficit stále roste. 

S rozpočtovými důsledky úzce souvisí důsledky fiskální. Při zvyšování 

mandatorních26 výdajů z důvodu rostoucích úroků z veřejného dluhu se snižuje prostor 

pro aktivní fiskální politiku. Čím větší část veřejných výdajů zabírá hrazení dluhů, tím 

menší prostor má fiskální politika k plnění svých cílů.

Makroekonomické důsledky

Mezi makroekonomické důsledky patří problém redistribuce. Pokud stát nabízí 

dluhopisy, přesune se formou splácení úroků určitá část bohatství do soukromého 

sektoru (u vnitřního dluhu) a zjednodušeně řečeno je kapitál přesunut ze státní pokladny 

do firem či domácností. Problémem je, že stát vydává nominálně vysoké dluhopisy, 

které si nemůže běžná domácnost dovolit, dluhopisy tak odkupují bohaté soukromé 

subjekty, které ještě více zbohatnou. Při hlubší analýze tohoto důsledku zjistíme, že je 

tento zisk soukromých subjektů zaplacen z peněz daňových poplatníků. Úroky se platí 

z veřejných financí, které čerpají zdroje zejména z daní27. 

Ostatní makroekonomické důsledky nejsou empiricky jasně prokázány, 

s problémem veřejného dluhu jsou však často spojovány makroekonomické situace jako 

inflace, růst úrokových měr a vznik finančních krizí. 

3.4.6 Řešení dluhového problému

Ač se to na první pohled nemusí zdát, veřejný dluh není neřešitelným 

problémem. Jak to však životě bývá vždy je jednoduší se zadlužit, než se dluhů zbavit. 

Veřejný dluh je specifický tím, že jeho odstranění je záležitostí vyžadující dlouhodobou 

systematickou práci, která je spojena negativními důsledky, jak pro ekonomiku, tak pro 

běžné občany. „Řešení dluhu je noční můrou většiny vyspělých zemí, o rozvojových 

zemích ani nemluvě“ (Peková 2001; 410). Dluh může být řešen pasivním a aktivním 

způsobem.

  

                                               
26 Zákonem dané
27 Viz. příjmy a výdaje  veřejných financí
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Pasivní způsoby

Pasivní způsob řešení dlouhodobé fiskální nerovnováhy počítá s pozitivními 

účinky exogenních faktorů, tento způsob je politicky nejpohodlnější, protože 

nevyžaduje žádné aktivní kroky vlády. Mezi tyto exogenní faktory patří zejména tempo 

ekonomického růstu, které převažuje úroveň reálné úrokové míry veřejného dluhu. Při 

vyrovnaném rozpočtu se snižuje relativní váha veřejného zadlužení, nominální hodnota 

však neklesá. Tato situace je typická zejména pro období konjunktury. Dalším 

exogenním faktorem je inflace, která nesnižuje nominální hodnotu dluhu, ale hodnotu 

reálnou (Dvořák 1998; 153-154). Inflace sice sníží reálnou hodnotu dluhu, ale přináší 

s sebou samozřejmě jiné problémy, například reálné snížení úspor domácností, jejich 

agregátní poptávky, a tím pádem i pokles objemu daní. 

Nastat může také situace, kdy sám věřitel redukuje velikost dluhu nebo z něj 

promine úroky. Tento faktor je však aktuální převážně v rozvojových zemích, které mají 

většinový podíl zahraničního dluhu. Podobným aktem je i poskytnutí daru či grantu. 

V případě, kdy jsou dluhopisy denominovány v zahraniční měně, může dojít ke 

snížení reálné hodnoty dluhopisu z důvodu měnové apreciace28, na druhé straně může 

dojít i k oslabení měny a zvýšení reálné hodnoty dluhu (Dvořák 1998; 153-154).

Aktivní způsoby 

Dluhovou problematiku lze řešit i aktivním způsobem, prostřednictvím vládních 

kroků a rozhodnutí.  S prosazení aktivních opatření jsou však spojeny zejména politické 

problémy. Jak bylo již výše zmíněno, řešení dluhového problému je dlouhodobý 

systematický proces, zatímco působení vlády je časově omezené nejdéle na vládní 

období (v ČR 4 roky). Prosazení účinných kroků je spojeno s nepopulárními kroky, 

které mohou strany politicky poškodit. 

Jde o složitou situaci, strana chce vyhrát volby, proto dělá populární 

kroky, aby byla znovu zvolena. Pokud se vláda rozhodne dělat radikálnější politické 

kroky ke snížení relativní váhy dluhu, lidem se jejich opatření líbit nebudou, znovu je 

nemusí zvolit a za předpokladu, že jsou protidluhová opatření dlouhodobého charakteru 

                                               
28 Apreciace je změna samovolná změna měnového kurzu (domácí měna posiluje); depreciace -
samovolná změna měnového kurzu (domácí měna oslabuje)
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není jisté, že je následující vláda nezmění. Ve výsledku by pak vláda udělala 

nepopulární kroky s možným nulovým účinkem, pouze by ztratila podporu. 

Dalším faktorem, který vládám ztěžuje prosazení aktivních kroků jsou 

lobbyistické skupiny, které na veřejném dluhu určitým způsobem profitují, především 

následkem redistribuce.

Rozpočtové řešení

Vláda má několik možností, jak aktivně řešit velikost veřejného dluhu a jeho 

relativní váhy. Nejlepším a asi nejpřirozenější možnost je prostřednictvím státního 

rozpočtu, jehož deficity mají většinou na velikosti celkového dluhu největší podíl. 

Pomocí státního rozpočtu se dá samozřejmě splácet pouze část veřejného dluhu, a to

státní dluh "Státní dluh je splácen z rozpočtových přebytků" (Dvořák 2008; 141), 

přebytky však automaticky nezajišťují snižování relativní váhy ani nominální hodnoty 

dluhu, záleží také na růstu HDP a velikosti úrokové míry29, mohou však snížit tempo 

navyšování a při příznivých podmínkách (růst HDP a pokles úrokové míry), či 

dostatečně velkém přebytku může dojít k snížení nominální hodnoty i hodnoty relativní 

váhy. Pro dlouhodobé splácení dluhu by však byly nutné trvale dostatečně vysoké 

přebytky.

Mimořádná kapitálová dávka

Pokud chce vláda vybrat mimořádnou kapitálovou dávku, jedná se o "uvalení 

mimořádné jednorázové dávky z kapitálu k umoření dluhu" (Peková 2001; 403). Tyto 

dávky jsou však těžce politicky prosaditelné a mezi běžnými lidmi značně nepopulární, 

zavedení tohoto řešení vede k neochotě investorů kupovat státní dluhopisy. V praxi se 

tento způsob řešení dluhu vykytuje zřídka (Dvořák 2008; 142-143).

Monetizace dluhu

K odstraňování dluhu se dá vedle fiskální politiky použít i politika monetární, 

pokud se vláda rozhodne pro toto řešení, musí čelit negativním důsledkům, které jsou 

spojeny s monetární bází a inflací.

Výnosy z privatizace

Výnosem z prodeje státního majetku se dají zajistit finanční prostředky k 

profinancování veřejného dluhu. Toto řešení je politicky pohodlné, protože se celkem 

snadno obstarají prostředky k dosažení cílů fiskální politiky a pokrytí dluhu. Z 

                                               
29 Viz část zabývající relativní váhou veřejného zadlužení
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dlouhodobého hlediska však problém neřeší, jen zmírňují aktuální situaci. Stát může 

jednorázovým účelovým prodejem státního majetku přijít o dlouhodobé příjmy z jeho 

výnosů, další nevýhodou privatizace je fakt, že státní majetek nelze privatizovat do 

nekonečna, kvůli jeho danému objemu. Výnos z privatizace nelze chápat jako zdroj 

příjmu, protože "Podle standardní mezinárodní metodiky jsou privatizační příjmy 

chápány účtovány jako položka financující rozdíl mezi příjmy výdaji" (Dvořák 2008; 

143, 151).

Odmítnutí dluhu

Vláda může také odmítnou splatit dluh, země tak sice přijde o jeden dluh, 

snižuje však svoji kredibilitu, to se může nepříznivě promítnout na ratingu země, což 

může mít za následek situaci, kdy investoři ztratí zájem o dluhopisy dané země. Pokud 

stát bude chtít získat investory zpět, bude muset zvýšit úroky z dluhopisů (Peková 2001; 

403).

Výše uvedené možnosti se mohou v praxi samozřejmě vzájemně kombinovat a 

mohou působit zároveň.
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4. Veřejně politický problém

Obecně můžeme problém definovat jako určitou odchylku od nějakého 

očekávaného standardu (Kepner a Tregoe), nebo jako určitý rozpor mezi současnou a 

ideální (požadovanou) situací (MacCrimmon a Taylor). Za ideální situaci se dá 

považovat stát s trvale vyrovnanými rozpočty, současná situace vyspělých států je ale 

odlišná, státy jsou totiž trvale zadlužené. Podle zmíněných klasických definicí lze tedy 

považovat veřejný dluh ČR za problém (Veselý, Nekola 2007; 192-193).

Veřejně politický problém je pak „nepřijatelný rozpor mezi  normativním 

ideálem či aspirací a současným či budoucím stavem na straně druhé“ (Hoppe). Z této 

definice usuzujeme, že veřejně politický problém je formován etickými hodnotami

aktérů, současnou či budoucí situací a tím, že je u něj chápán rozpor mezi reálnou 

situací a ideálem, který je třeba odstranit, a to vše za podmínky, že problém může být 

řešen prostřednictvím nástrojů veřejné politiky30 (Veselý 2009, 40).

Podle Veselého se „dá hovořit o veřejně politickém problému, tj. o myšlenkové 

konstrukci, která spojuje současný a ideální stav prostřednictvím prostoru možných 

veřejně politických řešení“ (Veselý 2009, 118).

Podle E. Bardacha a C. V. Pattona s D. S. Sawickim se určité téma stane veřejně 

politickým problémem, když se týká významného počtu lidí daného společenství, 

problematika je analyzovatelná, situaci lze vyřešit prostředky veřejných politik, nejedná 

se o moc široké ani moc úzké téma  a nelze ho vyřešit snadno a rychle (Veselý 2009, 

161-162).

Tématem veřejně politického problému se zabýval také W. N. Dunn, podle 

kterého jsou veřejně politické problémy „… potřeby, hodnoty, či příležitosti ke zlepšení, 

které lze řešit prostřednictvím veřejných opatření“ (Veselý 2009, 40).

Veřejný dluh ČR splňuje všechny výše uvedené podmínky veřejně politického 

problému. Jedním ze znaků veřejně politického problému je, že se dotýká významného 

počtu lidí, zadluženost státu má pak vliv na všechny občany (Dvořák 2008; 79). 

V případě veřejného dluhu  ČR jsou to všichni občané České republiky, což se dá 

klasifikovat jako „dostatečný počet“.

                                               
30 Veřejnou politiku lze chápat jako: „souhrn činností vlády přímo nebo nepřímo působící na občany“ 
(Potůček 2005; 9)
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Veřejně politický problém má být analyzovatelný. Tento předpoklad není třeba 

hlouběji dokazovat, o veřejném dluhu, resp. o veřejných financích, či fiskální politice 

vyšlo mnoho knih a odborných publikací, které veřejný dluh analyzují z různých 

pohledů31. 

Asi nejspornější předpoklad veřejně politického problému je vymezení tématu, 

které by nemělo být příliš široké, ale ani příliš úzké. Posoudit toto kritérium je složité a 

do velké míry subjektivní, nelze jasně určit jak má být dané téma široké,  kde přesně by 

mělo začínat a kde končit. Subjektivní je samozřejmě z obou stran, z analytikovy a ze 

strany zadávajícího. Problematika veřejného zadlužení ČR může být značně široká, 

například jako součást problematiky veřejných financí, či velice úzká, kdy se může 

analytik zabývat jen jedním z mnoha aspektů určitým specifickým pohledem (např. 

příčina vzniku vnitřního dluhu ČR v letech 1996 – 1998). Tento předpoklad nelze jasně 

definovat a hodně záleží na citu analytika.

Veřejně politický problém je dále charakteristický tím, že nelze vyřešit snadno a 

rychle. O tom, že problém veřejného dluhu nelze vyřešit rychle píše P. Dvořák, „… v 

krátkém období neexistuje dostatečně účinná, vládou vynutitelná a současně reálná 

strategie řešení tohoto problému.“ (Dvořák 2008; 139). Jiná na vládě nezávislá řešení, 

která by vyřešila problematiku veřejného dluhu ČR jsou spíše z roviny úvah a teorií. 

V praxi by to znamenalo, že by například všichni věřitelé odpustili státu dluhy, nebo by 

lidé státu darovali kapitál k pokrytí dluhu a politici by s ním tak následně naložili. 

Veřejný dluh ČR nelze snadno odstranit, dokazuje to jeho trvalý nárůst32. 

V definicích33 panuje největší shoda v tom, že se dá veřejně politický problém 

řešit prostředky a nástroji veřejné politiky. I tento předpoklad splňuje veřejný dluh 

ČR34, jak bylo uvedeno v části vymezující pojmy, aktivní způsoby řešení veřejného 

dluhu jsou takové, které  se realizují prostřednictvím rozhodnutí a kroků vlády. 

V případě České republiky je to vláda ČR, která připravuje kroky a strategii, pokud mají 

formu zákonu či ustanovení, musí je pak schválit Parlament České republiky, protože 

„Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu“ (Ústava ČR, článek 15). 

Veřejný dluh ČR tedy lze řešit prostřednictvím nástrojů veřejné politiky.

                                               
31 Viz. seznam požité literatury
32 Viz. analýza dále
33 Dunn, Veselý, Bachard, či Patton a Sawicki
34 Předpokládám, za téměř nereálnou situaci, kdy by se vyřešil problém veřejného dluhu pasivní formou.
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Pokud se jedná o nějaký problém, měl by být nějaký rozpor mezi ideálním a 

současným stavem. Současný stav je veřejný dluh ČR o velikosti 1,6 bilionu Kč, který 

se stále navyšuje. Za ideální stav můžeme považovat finančně vyrovnané hospodaření, 

které si klade za cíl i současná vláda Petra Nečase „Jedním ze základních úkolů vlády je 

důsledná konsolidace veřejných rozpočtů směřující k jejich vyrovnání, tedy k situaci, 

kdy si stát již nebude nucen půjčovat na svůj běžný provoz“ (programové prohlášení 

vlády Petra Nečase). Česká republika má tedy vytyčen určitý ideální stav, ke kterému 

chce pomocí nástrojů veřejné politiky směřovat.

Podle Hoppeho teorie má být veřejně politický problém definován aktéry, 

kterých se problém týká. Tyto konstrukce aktérů vycházejí z jejich subjektivních hodnot 

a názorů, mohou být dány i kulturou příslušné společnosti. 

Veřejný dluh jako problém ČR vidí nejen političtí aktéři a odborníci, ale také 

běžní občané. Sociologický ústav Akademie věd ČR začal od roku 2010 dělat 

pravidelný výzkum veřejného mínění zabývající se problematikou zadlužení. Součástí 

výzkumů je zjištění názoru na zadlužení České republiky jako státu. Výzkum je 

prováděn zhruba po roce na vzorku větším než 1035 respondentů35. Respondentům byla 

položena otázka: „Podle Vašeho názoru, jaká je v současnosti míra zadlužení České 

republiky jako státu?“, více než dvě třetiny respondentů odpověděli, že je současná míra 

zadluženosti spíše vysoká nebo velmi vysoká (kolem 80%). Další otázka, zkoumající 

zadlužení České republiky jako státu, zněla: „ A je podle Vás míra současného 

zadlužení České republiky problémem?“, za závažný, nebo velmi závažný ho považuje 

více jak 80% respondentů, v roce 2010 dokonce 88% respondentů. Na základě tohoto 

výzkumu lze tvrdit, že veřejnost (značná většina) považuje veřejný dluh ČR za problém.

Veřejný dluh ČR považují za problém i odborníci věnující se veřejnému dluhu 

(fiskální politice či veřejným financím). V Čechách se veřejným dluhem intenzivně 

zabývá Pavel Dvořák, který jasně vidí ve veřejném dluhu a jeho stálém zvyšování 

problém (Dvořák 2008; 108). Jitka Peková v knize zabývající se veřejnými financemi 

používá sousloví „dluhový problém“, uvádí, že jeho řešení je noční můrou pro vyspělé i 

rozvíjející se státy, tudíž i pro ČR (Peková 2001; 410). Veřejným dluhem, resp. jeho 

řešením se zabývá i Národní ekonomická rada vlády (NERV), která je složena 

                                               
35 Kompletní závěrečná zpráva a bližší informace o výzkumu dostupné online na  
http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1&s=2&offset=205 a 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101016s_er100310a.pdf
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z renomovaných ekonomů. Na webových stránkách Vlády ČR mluví expert NERVu 

přes veřejné finance Tomáš Sedláček o dlouhodobém zadlužování jako o problému ČR. 

(Vláda ČR)

I vrcholní političtí představitelé České republiky uvažují o veřejném dluhu jako 

o problému. Předseda vlády a nejsilnější koaliční strany ODS Petr Nečas prohlásil: 

„Veřejný dluh je skutečně veřejný nepřítel číslo jedna“ (Události ČT1). Podobně se 

premiér vyjádřil i při hlasování o důvěře vládě, během svého projevu řekl: „Dluhy jsou, 

vážení dámy a pánové, největší veřejný nepřítel.“ (Žádost vlády ČR o vyslovení 

důvěry). Na svých oficiálních  internetový stránkách má ministr financí a první 

místopředseda koaliční TOP 09 Miroslav Kalousek hned v záhlaví motto: „Odpovědní 

chtějí žít bez dluhů“ (www.miroslav-kalousek.cz), motto se sice explicitně nevyjadřuje 

o veřejném dluhu jako o problému, logicky to však lze vyvodit. I předsedkyně 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová prohlásila 

(v rámci poslání současné vlády): „Prioritně vidím, že musíme držet veřejné finance“ 

(Otázky Václava Moravce). Kromě členů vládní koalice spatřuje ve veřejném zadlužení 

problém i opozice, v rámci programu daňové reformy ČSSD uvádí, že stabilizace 

veřejných financí je klíčovým úkolem (ČSSD – daňová politika). 

Veřejný dluh ČR je skutečně veřejně politickým problémem. Na základě definic 

veřejně politického problému odborníků veřejné politiky a policy analysis byla 

vytvořena analýza, která zasadila realitu českého veřejného dluhu do kontextu teorií a 

prokázala, že veřejný dluh ČR je opravdu veřejně politický problém.
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5. Vývoj veřejného dluhu ČR

Veřejný dluh ČR si za svoji téměř dvacetiletou existenci prošel určitým 

vývojem, pokud chceme navrhnout opatření, která vedou k jeho snížení a dlouhodobě 

vyrovnaným rozpočtům, je dobré si blíže analyzovat jeho vývoj od vzniku dluhu až po 

jeho současnou podobu. Analýza vývoje dluhu bude pracovat s daty ČSÚ a MFČR, 

z dat ČSÚ budou vycházet statistiky týkající se veřejného (vládního) dluhu36, růstu 

HDP, salda státního rozpočtu a relativní váhy dluhu. Informace o státním dluhu budou 

brány z webových stránek MFČR, které státní dluh analyzují detailněji37. MFČR i ČSÚ 

vykazují v metodice ESA 95. Pro mezinárodní srovnání jsou použita data Eurostatu, 

který také používá metodiku ESA 95.

Období 1993 - 1996

Veřejný dluh vznikl v den vzniku České republiky, tedy 1. 1. 1993. Česká 

republika převzala část federálního dluhu České a Slovenské federativní republiky ve 

výši 98 mld. Kč, z toho byla většina (75,6 mld. Kč) domácí dluh a zbytek byl dluh 

zahraniční (22,1 mld. Kč). Kromě federálního dluhu převzal stát i vlastní státní dluh 

z dob federace, který činil 65, mld. Kč, a byl tvořen z většiny vnějším dluhem (50 mld. 

Kč). Dohromady tak země převzala státní dluh ve výši 164  mld. Kč, v relativní váze 

dluhu to znamenalo 17% HDP. (Dvořák 2008; 97-98). Dalším důležitým faktorem byla 

povaha vzniku dluhu, protože jen 15% státního dluhu v letech 1991 a 1992 vzniklo 

formou rozpočtových deficitů, z čehož vyplývá, že Česká republika nemohla být ve 

velké míře zatížena náklady na veřejný dluh (dluhové financování deficitů), jinými 

slovy byla nízká úroková míra. V roce 1993 byly náklady státního dluhu 15,07 mld. Kč

(Dvořák 2008; 99).

V prvních letech samostatné České republiky hospodařil stát s přebytky státního 

rozpočtu, kdy nejvyšší v roce 1994 činil 10,4 mld. Kč. Relativní i nominální hodnota 

veřejného i státního dluhu se až do roku 1996 pravidelně snižovala, veřejný dluh v roce 

1996 činil 210 mld. Kč a jeho relativní váha byla 11,9 % HDP, nejnižší hodnota státního 

                                               
36Definice ČSÚ – „Vládní dluh zahrnuje dle definice závazky sektoru vládních institucí vyplývající 
z emise oběživa (v ČR nepřichází v úvahu), přijatých vkladů, vydaných úvěrových cenných papírů jiných 
než účasti (s výjimkou finančních derivátů) a přijatých půjček ke konci roku. Vymezení je v souladu 
s mezinárodními standardy a nařízeními orgánů EU.“ 
V angličtině je pro vládní dluh a veřejný dluh užíváno označení „general government debt“ 
37 Nicméně hodnoty nominální velikosti státního dluhu se shodují u MFČR a ČSÚ



30

dluhu byla 154,4 mld. Kč v roce 1995. Pro ilustraci je níže uveden graf č. 1 srovnávající 

relativní váhu veřejného zadlužení evropských zemí v roce 1995.

Graf č.1; Zdroj:Eurostat

Po roce 1996 nabralo veřejné zadlužení zcela jiný vývoj, rozpočtové přebytky se 

změnily v trvalé a rostoucí deficity, s tím se začala zvyšovat i nominální a relativní 

hodnota veřejného dluhu. Dvořák označuje přírůstky po roce 1996 za dluhy nezdravé, 

protože důvodem růstu zadlužení nejsou nové produktivní investice, které by měly 

pozitivní vliv do budoucna (Dvořák 2008; 99).

Další příčinou významného narůstání dluhu byly privatizační náklady spojené 

s transformací převážně bankovního sektoru. Spolu se vznikem soukromého 

bankovního sektoru se vynořily problematické dluhy a pohledávky, které bránily 

převodu bankovních institucí do soukromého sektoru, vládní instituce tak začaly 

s konsolidačními a záchrannými kroky, které měli vést k jejich úspěšné privatizaci. 

Kromě přímého financování ze státního rozpočtu byly zřizovány transformační 

instituce, které buď spadaly mimo státní rozpočet, nebo dokonce mimo rozpočtovou 

soustavu. Pomocí transformačních institucí se přebíraly problematické dluhy, které 

bránily investorům v privatizaci bank. Transformační instituce sice nepodléhaly 

státnímu rozpočtu, po zrušení těchto institucí však stát jejich závazky přebíral. Analýza 

zabývající se náklady z privatizace38 došla k závěru, že transformační náklady (analýza 

                                               
38 Analýza transformačních nákladu v letech 1991-2005
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počítá náklady včetně výnosů) vyšly v letech 1991 – 2005 na 546,6 mld. Kč39 (MFČR, 

Analýza transformačních nákladu v letech 1991-2005, online). 

Dvořák k tomu dodává: „Velká  část výše uvedených nákladů navyšovala více než deset 

let přímo (mimorozpočtově) veřejný dluh. Je nutno zdůraznit, že v tomto případě leží 

příčina veřejného zadlužení mimo veřejné finance a ve většině případů i mimo veřejnou 

kontrolu. Teprve od roku 2001 procházejí tyto náklady státním rozpočtem“ (Dvořák 

2008; 102). 

V první polovině 90. let by se tak mohlo snadno podlehnout tzv. fiskální iluzi, 

což znamená, že stát sice hospodařil s vyrovnanými rozpočty (včetně státního), nicméně 

mimorozpočtově zřizoval výše zmíněné transformační instituce, jejichž dopad pocítily 

veřejné finance až o několik let později. (MFČR- Řízení veřejných financí a kontrola 

fiskálních rizik: Reformní kroky v ČR, online) Nejcitelněji to poté pocítil státní 

rozpočet v souvislosti se závazky České konsolidační banky.

Konsolidační banka a Česká konsolidační agentura

Česká konsolidační agentura (ČKA) byla zřízena ze zákona (č. 239/2001 Sb) 

v roce 2001 a stala se nástupnickou organizací Konsolidační banky (KOB), jejímž 

hlavním cílem bylo vyřešení problematiky úvěrů, převzatých z dob socialismu a sloužila 

tak k úspěšné privatizaci bank. V ČKA na rozdíl od KOB ručil za závazky stát, resp. 

státní rozpočet (Výroční zpráva ČKA 2001). V grafu č. 2 je uvedeno roční hospodaření 

od vzniku ČKA po ukončení její existence.

                                               
39 není zohledněna časová hodnota peněz
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Graf č.2; Zdroj: Výroční zpráva ČKA 2007

Po sečtení všech ročních hospodaření dojdeme k číslu -158.540, hospodaření 

ČKA tedy ve výsledku stálo české veřejné finance (státní rozpočet) 158,5 mld. Kč, 

nejvíce pak v roce 2002, kdy byla ztráta ČKA 79,4 mld. Kč. 

Musíme se však vyvarovat ještě jedné iluzi, KOB a ČKA měly sloužit 

k odstranění problematických dluhů, které měly svoji spojitost s minulým režimem, 

může tedy vypadat zcela legitimně, že ztráty KOB a ČKA byly nutnou součástí 

transformace a že tyto úvěry musely být někdy pravděpodobně státem uhrazeny, v 90. 

letech ovšem docházelo k tzv. „socializací soukromých dluhů“41. KOB převzala od roku 

1998 do roku 2000 od bank převážně rizikové pohledávky ve výši cca 270 mld. Kč, 

ztráta KOB v tomto období byla cca 65 mld. Kč. Tyto dluhy byly však ve většině 

případů soukromé (Dvořák 2001; 140), stát se tak podílel velkou mírou na financování 

soukromých půjček, které měly v důsledku vliv na zvyšování veřejného dluhu.

                                               
40 Pro ilustraci, hodnota celkové ztráty ČKA (-158,5 mld. Kč) se v podstatě rovná výši státního dluhu 
v prvním roce samostatné ČR, který činil 158,8 mld. Kč.
41 Používáno v souvislosti obdobných procesů v Mexiku (P. Dvořák 2001; 136)
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Období 1997 - 2003

Jak bylo již výše zmíněno od roku 1997 začala země hospodařit se stále 

zvyšujícími se deficity vládního dluhu, jehož hlavní složkou se staly deficity státního 

rozpočtu. Kromě nominální hodnoty začala stoupat relativní hodnota k HDP, od roku 

1997 do roku 2003 se relativní váha vládního dluhu zvýšila o 9% z 9,2% HDP na 18,3%

HDP. V tomto období se již do státního rozpočtu započetlo ztrátové hospodaření ČKA. 

V roce 2003 překročil schodek státního rozpočtu poprvé pomyslnou hranici sta miliard 

(109,1 mld. Kč), vládní dluh skončil s deficitem dokonce 180,3 mld. Kč. Graf č. 3

znázorňuje růst schodků státního rozpočtu, i na první pohled je patrný strmý růst. 

Schodek státního rozpočtu byl v roce 2003 dokonce sedmkrát vyšší než v roce 1997. 
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Graf č.3; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

Z grafu č. 4 je patrný nárůst objemu vládního dluhu, i zde si můžeme všimnout 

výrazného zvýšení nominální hodnoty, od roku 1997 do roku 2003 se hodnota vládního 

dluhu zvýšila téměř čtyřnásobně.
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Graf č.4; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

Období 2004 – 2008

Pro období 2004 až 2008 je charakteristická stabilizace relativní váhy veřejného 

dluhu, která začala v letech 2005-2007 dokonce klesat. V tomto období však nastala 

další iluze, kdy příznivý vývoj relativní váhy veřejného dluhu zakryl stále výrazný 

nárůst nominální hodnoty veřejného dluhu. Stabilní vývoj relativní váhy byl do velké 

míry dán příznivým vývojem HDP, který v tomto období výrazně rostl. Z grafu č. 5 je 

zřetelně vidět, o kolik byly hodnoty v tomto období vyšší než v letech předchozích 

(2002, 2003) a hlavně v roce následujícím (2009). 
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Graf č.5; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

V tomto období (2007) veřejný dluh poprvé překročil hranici jednoho biliónu 

korun. Změnila se i struktura veřejného dluhu, kdy stále větší část začal zaujímat 

rostoucí státní dluh, jehož výše byla na konci roku 2008 999,8 mld. Kč. Státní dluh se 

stal zcela dominantní složkou veřejného dluhu, v roce 2008  zaujímal už přes 90%42.

                                               
42 Vlastní výpočet (zdroj dat: ČSÚ)
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podíl státního dluhu k vládnímu dluhu
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Graf č.6; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

S růstem státního dluhu jsou spojeny náklady na dluhové krytí deficitů, od roku 

2004 do roku 2008 vzrostly náklady státního dluhu o 18 mld. Kč na 44,6 mld. Kč43. 

V praxi to pak znamená, že v roce 2008 musela ČR v rámci státního rozpočtu platit 44,6 

mld. Kč jenom na úroky z dluhů44.

Období 2009-2011

V průběhu roku 2008 postihla světovou ekonomiku krize, která se nevyhnula ani 

České republice.“…prostředky na zažehnání krize si vyžádaly vládní zásahy na oživení 

ekonomiky prostřednictvím snižování daní či zvyšování veřejných výdajů. To vše 

generovalo významné schodky veřejných rozpočtů…“ (Ochrana, Pavel 2011), kromě 

toho s sebou ekonomická krize přinesla výrazné snížení růstu HDP, v České republice

se snížil růst HDP z 3,1% v roce 2008 na -4,1% v roce 2009. Snížení růstu HDP logicky 

vyústilo právě ve snížení příjmů státu, „Propad ekonomiky vedl k propadu veřejných 

příjmů“ (Ochrana, Pavel 2011). Tento ekonomický propad se projevil v bilanci státní 

                                               
43 Od roku 2008 se začaly evidovat náklady v hrubé a čisté podobě, zde je použita hrubá výše nákladů
44 Za čistě hypotetického předpokladu by v roce 2008 mohl státní rozpočet hospodařit s přebytkem, za 
předpokladu, že by rozpočet nemusel hradit náklady na dluh (upozorňuji, že je to zcela hypotetický 
předpoklad, který složí spíše pro ilustraci)
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rozpočtu, která skončila v roce 2009 se schodkem zatím rekordních 192 mld. Kč. Státní 

dluh na konci roku činil 1178,2 mld. Kč, náklady na jeho provoz byly v hrubé metodě 

vykazování 52,7 mld. Kč. Veřejný dluh narostl o 218 mld. Kč a jeho nominální hodnota 

byla 1285,5 mld. Kč. S poklesem ekonomického růstu a zvyšováním nominální hodnoty 

veřejného dluhu vzrostla i relativní váha veřejného dluhu o 6 % na 34,4 % HDP.

V roce 2009 zasáhla ekonomická krize české veřejné finance nejcitelněji, 

v následujících letech došlo k hospodářskému růstu a snižování velikosti státních i 

vládních deficitů, nicméně jejich nominální hodnota zůstala alarmující. Tempo růstu 

HDP zůstalo po krizi nižší než bylo před ní, deficity vládního sektoru i státního 

rozpočtu ovšem zůstaly vyšší (přes 100 mld. Kč), díky čemu se relativní váha veřejného 

dluhu zvyšovala až na 41,2 % HDP45 v roce 2011. Následující grafy ukazují, jak 

ekonomická krize ovlivnila státní a vládní dluh, graficky nejvíce nápadný je nárůst 

deficitů vládního sektoru a státního dluhu. 
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Graf č.7; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

                                               
45 Průměr zemí Evropské unie (EU27) je v tomto období 82.2% (Fiskální výhled 2011)
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6. Podíl jednotlivých subsektorů na veřejném dluhu ČR

Veřejný dluh je složen z hospodaření tří subsektorů, každý však má na velikosti 

veřejného dluhu jiný podíl. Pokud má být navrženo řešení veřejně politického problému 

veřejného dluhu, je nutné jednotlivé části analyzovat a zjistit, jakým způsobem se na 

veřejném dluhu podílí a jaké složky jsou zásadní.

Subsektor fondů sociálního zabezpečení

Subsektor fondů sociálního zabezpečení hospodaří dlouhodobě s vyrovnanými 

rozpočty. V minulosti měl tento subsektor ztrátu maximálně 2 mld. Kč a to v roce 1996 

– 1998. Dluhy jsou od roku 2001 maximálně v milionech, což se dá považovat při 

celkovém více než bilionovém dluhu za téměř zanedbatelnou položku. (MFČR –

Fiskální výhled 2011) V poslední dosud vydané ročence ČSÚ46 byl dluh tohoto 

subsektoru 137 mil. Kč. Subsektor fondů sociálního zabezpečení se tedy v současné 

době nepodílí velkou měrou na velikosti a nárůstu veřejného dluhu, jeho celková výše 

v současnosti není ani jedno procento na celkového dluhu. 

Subsektor místních vládních institucí

Subsektor místních vládních institucí se daleko více  podílí na velikosti 

veřejného zadlužení než subsektor soc. zabezpečení. Místní instituce nehospodaří 

s vyrovnanými rozpočty ale s deficity, které byly pravidelně v řádech jednotek miliard. 

Místní vládní instituce několik let (1995, 1996, 1998 a 2007)47 sice hospodařily 

s přebytky, přesto nominální hodnota zadlužení stále rostla. Stejně jako na celkovém 

veřejném dluhu se i na dluhu místních institucí projevila ekonomická krize, jasně je to 

vidět z grafu č. 9, od roku 2008 hospodaří tento sektor s výraznými deficity. Dluh 

místních vládních institucí pravidelně roste,  na konci roku 2010 byla výše zadlužení 

místních vládních institucí těsně pod hranicí sta miliard, dluh konkrétně činil 97 mld. 

Kč, v podílu vůči celkovému dluhu je to necelých 7%. Dluh je výsledkem dluhového 

krytí deficitů, které s sebou nese samozřejmě povinnost dluhy splácet a to i s úroky, 

                                               
46 Statistická ročenka České republiky 2011
47 Rok 1993 a 1994 nejsou vedeny ve statistikách MFČR a ČSÚ
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které stále více přispívají k růstu zadlužení. V grafu č. 10 je znázorněn vývoj zadlužení 

tohoto subsektoru.

roční schodky místních vládních institucí
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Graf č.9; Zdroj: MFČR –Fiskální výhled 2011(metodika ESA 95)
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Graf č.10; Zdroj: ČSÚ – Fiskální výhled 2011 (metodika ESA 95)

Subsektor ústředních vládních institucí

Jak lze z výše uvedené analýzy vyvodit, subsektor ústředních vládních institucí 

se v současné době podílí na velikosti vládního dluhu z více než 90%. V grafu č. 11, 

který zachycuje vývoj vládního dluhu, dluhu ústředních vládních institucí a státního 
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dluhu, je dobře vidět, že státní dluh je po celou dobu existence většinovou složkou 

dluhu subsektoru ústředních vládních institucí. „Téměř veškerý dluh ústřední vlády pak 

tvoří státní dluh“ (MFČR, Konvergenční program 2011). Tendence je navíc taková, že 

státní dluh v minulosti zaujímal čím dál větší podíl dluhu celého subsektoru, v roce 

2010 ho dokonce přerostl. Lze tedy zcela jasně usoudit, že státní dluh, je naprosto 

dominantní složkou subsektoru ústředních vládní institucí a s trochou nadsázky lze 

tvrdit, že v současnosti se dluh tohoto subsektoru rovná dluhu státního rozpočtu. 
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Graf č.11; Zdroj: ČSÚ – Hlavní makroekonomické ukazatele

Státní dluh

Na základě provedené analýzy lze označit státní dluh za hlavní komponent 

veřejného zadlužení. Státní dluh je však také výsledkem více faktorů, které jeho velikost 

přímo ovlivňují. Státní dluh od roku 1996 pravidelně hospodaří s deficity, které mají 

v nominální i relativní hodnotě rostoucí tendenci, od roku 2009 navíc deficity státního 

rozpočtu významně překračují hranici sta mld. Kč. Deficitní rozpočtování je tedy hlavní 

příčinou růstu státního dluhu, a při situaci, kdy je více než 90 % veřejného dluhu dluh 

státní, jsou deficity i hlavní příčinou nárůstu veřejného zadlužení. 
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7. Strukturální a cyklická složka veřejného dluhu ČR

Deficity (salda) mají svou strukturální a cyklickou část. Při analýze je důležité 

tyto prvky od sebe oddělit a zjistit, jak velký podíl na nárůstu dluhu mají politická 

rozhodnutí a jak velký podíl na výši deficitu mají faktory, které jsou na politických 

rozhodnutích nezávislé. Tabulka č.1 obsahuje data o složení vládního salda v poměru k 

HDP od roku 2003 do roku 201148, z této tabulky bude vycházet i následující analýza.

Tabulka č.1; Zdroj: MFČR- Makroekonomická predikce České republiky - duben 2012

Graf č. 12 znázorňuje jaký podíl na celkovém saldu vládního sektoru má 

cyklická složka, tedy faktory nezávislé na politických rozhodnutí.

                                               
48 Data jsou z dubna 2012, údaje za rok 2010 jsou předběžná a za rok 2011 jde o odhad, hodnota salda 
v nominální i relativní hodnotě však odpovídají hodnotám již potvrzeným ČSÚ (makroekonomické 
ukazatele).
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podíl cyklického salda na celkovém saldu vládních institucí
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Graf č.12; Zdroj: MFČR – Makroekonomická predikce – duben 2012

Jak je z grafu č. 12 vidět, cyklická složka se v posledních letech pohybovala 

v rozmezí -1,1 % HDP až +1,2% HDP s průměrem v hodnotě -0.06 % HDP. Cyklická 

složka měla tedy v průměru každý rok negativní vliv, který se pohyboval pod hranicí 

desetiny procenta. Celkové saldo vládního dluh se pohybovalo v rozmezí -6.7 % HDP 

až -0,7 % HDP, průměrná hodnota salda v letech 2003 až 2011 byla -3,52 % HDP. 

V tomto období hospodařil vládní sektor vždy s deficity, nehledě na to, jestli 

měla cyklická složka pozitivní nebo negativní vliv. V době ekonomické krize49 došlo 

k propadu cyklické složky o 2 % HDP, saldo vládního dluhu se ovšem propadlo o 3,6 

%. Z grafu lze sice vidět, že se křivky do určité míry kopírují, nelze však tvrdit, že by 

měla cyklická složka na vývoji a velikosti vládního dluhu rozhodující vliv.

Rozhodujícím prvkem vládního dluhu je tedy strukturální saldo. Graf č. 13

znázorňuje podíl cyklické a strukturální složky, lze si všimnou, že kromě roku 2007 

zcela dominuje strukturální složka, která je vždy negativní.

                                               
49 Myšleno v nejcitelnějším období v roce 2009
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strukturální a cyklická složka salda vládního dluhu
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Graf č.13; Zdroj: MFČR – Makroekonomická predikce - duben 2012 

Pokud má být analýza zcela korektní je potřeba zaměřit se na primární cyklicky 

očištěné (strukturální) saldo, ve kterém nejsou započítány úroky50 z dluhu. Primárně 

očištěné saldo nám dává nejpřesnější obraz o tom, jak velký měla politická rozhodnutí 

na velikosti celkového vládního dluhu. Na grafu č. 14 je znázorněn vývoj primárního 

cyklicky očištěného salda a salda vládního sektoru, už z grafu je patrné, že primární 

strukturální složka má na velikosti vládního dluhu rozhodující podíl, průměrná hodnota 

v uvedeném období byla -2,33 % HDP. 
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50 Výše úroků viz. tabulka č.1



45

Graf č.14; Zdroj: MFČR – Makroekonomická predikce - duben 2012 

Průměrná hodnota salda vládního dluhu k HDP byla za období 2003 až 2011 -3,52%. 

Při bližší analýze vládního salda dojdeme ke zjištění, že politická rozhodnutí51 měly 

v průměru dvou třetinový podíl na celkové velikosti vládního salda. Strukturu salda 

podle vzniku za období 2003 až 2011 znázorňuje graf č.15.  
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Graf č.15; Zdroj: MFČR – Makroekonomická predikce - duben 2012 

Cyklická složka tedy nejméně přispěla k prohlubování vládních deficitů, 

v průměru se podílela prohlubováním o 0,06 % HDP z celkového průměru vládního 

salda (-3,52% HDP). Zhruba třetinový podíl měly v průměru úroky z vládního dluhu, 

konkrétně 1,17%52 HDP z celkových -3.52% HDP53, což je přibližně 33 %. Při bližší 

prozkoumání úroků zjistíme, že dochází k mírnému nárůstu jejich hodnoty v poměru 

k HDP. I při nezvyšování hodnoty ve vztahu k HDP, narůstá při rostoucím HDP jejich 

nominální hodnota, ačkoli vypadá, že míra úroků k HDP roste jen minimálně, nebo je se 

stabilně drží na stejných hodnotách, nominální hodnota úroků stále roste.

                                               
51 Primární cyklicky očištěné saldo

53 Úroky jsou sice vykazovány kladně (+1,17%), počítá se s nimi jako by byly záporné. Záporné úroky (-
1,17%) by měli na saldo kladný vliv.
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  Nejvýraznějším prvkem byla primární cyklicky očištěná složka, která je 

nezávislá na vývoji ekonomiky. Z průměrného vládního salda -3.52% HDP zaujímala -

2.33 % HDP54, což je celých 66 % z průměru vládních salda v období 2003 až 2011. 

Na základě odhadu ministerstva financí pro rok 2011 bylo negativní saldo 

vládního sektoru tvořeno ze 45 % primární cyklicky očištěnou složkou, z dalších 45 % 

úroky a jen z 10 % cyklickou složkou. Oproti průměru z období 2003 až 2011 došlo 

tedy ke snížení primárního strukturálního deficitu, výrazně se ovšem zvýšil podíl i 

hodnota úroků vládního dluhu. Výrazným problém vládního dluhu jsou kromě primární 

cyklicky očištěné složky také stále se zvyšující úroky, které se stávají součástí výdajů 

státního rozpočtu.

                                               
54 Vlivem cyklické a strukturální složky se zabýval i ČSÚ, pro období 1997 až 2004 došel k závěru: „… 
téměř celá výše deficitu veřejných rozpočtů v ČR padá na vrub strukturální složky“ (ČSÚ)
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8. Možnosti řešení veřejného dluhu ČR

Již v části vymezující pojmy byly uvedeny možnosti, jak dluhový problém 

obecně řešit. V následující části budou tyto možnosti dány do kontextu veřejného dluhu 

ČR a jeho charakteristik, které byly v předchozí části podrobněji rozebrány. Práce si 

klade za cíl navrhnout na základě analýzy taková řešení tohoto problému, která by vedla 

k dlouhodobě vyrovnaným veřejným financím.

Pokud chce Česká republika hospodařit s dlouhodobě vyrovnanými rozpočty, 

nemůže dlouhodobě spoléhat na pasivní možnosti řešení dluhového problému. 

Nejreálnějším pasivním řešením je růst ekonomiky. V České republice podle odhadů 

růst ekonomiky nastane, bude to však růst pozvolný, na konci roku 2013 by měl podle 

ministerstva financí dosáhnout hodnoty 1,3 %, navíc musíme brát v úvahu, že i když se 

v období 2004-2007 ekonomický růst pohyboval kolem 5 %, ke stabilizaci nominální 

hodnoty nedocházelo, pouze se stabilizovala relativní váha. V praxi tedy zatím Česká 

republika nemůže spoléhat na to, že by se tento problém vyřešil pouze ekonomickým 

růstem55 (MFČR – Makroekonomická predikce).

Další pasivní možností je odpuštění dluhů od věřitelů. Může se stát, že si státy 

odpustí určitou pohledávku, k masivnímu odpouštění dluhů však u vyspělých zemí, kam 

patří i Česká republika, nedochází. Dalším prvkem, který by mohl snížit reálnou 

hodnotu dluhu, je inflace. V ČR ji však nemůže vyvolat vláda, protože Česká národní 

banka je ze zákona nezávislá na vládě, stát by mohl pouze vydávat cenné papíry 

nezávislé na inflaci, které jsou ovšem pro investory nezajímavé. V ČR má navíc v roce 

2013 průměrná míra inflace klesat. Další možností by byla záměrná depreciace koruny 

vůči ostatním měnám. I přes zvyšující se hodnotu byl podíl dluhopisů denominovaných 

v zahraniční měně na konci roku 2011 16,4 %56 z celkového státního dluhu. Česká 

republika by tak mohla zredukovat část státního dluhu, která je denominovaná v cizí 

měně, není to však systémové řešení, protože změna kurzu s sebou přináší jiné 

problémy, navíc by zůstala stejná hodnota zbylých 83,6 % státního dluhu, který není 

denominován v cizí měně.

Pasivní možnosti řešení veřejného dluhu mohou sice určitým způsobem 

napomoci ke snižování zadlužování, v České republice však nevedou k zásadnímu 

                                               
55 I minimální ekonomický růst je do určité míry vždy pozitivním prvkem.
56 Vlastní výpočet na základě dat MFČR



48

systémovému řešení dluhového problému, mohou pouze částečně doplňovat aktivní 

možnosti řešení. Exogenní faktory navíc nemusejí mít vždy pozitivní vliv, je možné, že 

stát postihne ekonomický propad (2009) či deflace.

Aktivní rozhodnutí jdou dělat několika hlavními způsoby – monetizací dluhu, 

prodejem aktiv, kapitálovými dávkami a rozpočtovými řešeními. Jak už bylo zmíněno, 

v České republice je monetizace dluhu ze zákonu o nezávislé České národní bance zcela 

vyloučena. Stát může získat prostředky na krytí dluhu výnosem z prodeje svých aktiv –

privatizací. Česká republika má však omezený majetek a nemůže svá aktiva prodávat do 

nekonečna. Česká republika je navíc stát, který trpí chronickými deficity veřejných 

financí, privatizace však slouží ke krátkodobému financování, ne k dlouhodobému 

systémovému. Dalším prostředkem je jednorázová kapitálová dávka, pokud by se stát 

(ČR) pokusil odstranit veřejný dluh úplně, musel by od každého občana vybrat zhruba 

150 000 Kč57, to je samozřejmě naprosto nereálná představa. Pokud by se ovšem snažil 

odstranit pouze část dluhu, nešlo by o žádné systémové řešení, protože by se pouze 

snížila hodnota dluhu, která by vzápětí opět narůstala. Poslední a jedinou možností, 

která může systémově a dlouhodobě stabilizovat veřejné finance, je prostřednictvím 

veřejných rozpočtů.

Jak analýza veřejného dluhu ČR ukázala,  největším problémem českého 

zadlužení je trvale schodkový státní rozpočet, jehož kumulace deficitů ve formě státního 

dluhu tvoří více jak 90% celého veřejného zadlužení, strukturální složka veřejného 

dluhu a rostoucí úroky z veřejného dluhu, respektive státního dluhu. Na základě těchto 

faktorů je jasné, že pro efektivní řešení veřejného dluhu, bude nutné stabilizovat státní 

dluh s jeho úroky pomocí rozhodnutí vlády (strukturální složka),  která by zajistila 

vyrovnaný státní rozpočet. 

Základními mechanismy fiskální a rozpočtové politiky, v rámci státního 

rozpočtu, je změna výše příjmů a výdajů. Státní rozpočet České republiky pravidelně 

hospodaří s deficitem, státní příjmy nepokrývají státní výdaje. Pokud budou chtít vlády 

vyrovnat hospodaření státního rozpočtu, budou muset nějakým způsobem zvýšit příjmy, 

nebo snížit výdaje, případně tyto dvě opatření zkombinovat.

                                               
57 verejnydluh.cz
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Příjmová stránka státního rozpočtu

Pokud se blíže zaměříme na příjmovou stránku, zjistíme, že zcela dominantní 

položkou jsou daňové příjmy58. V předchozích letech tvořily více než 85% celkových 

příjmů státního rozpočtu, konkrétně 85,5% v roce 2009, 86% v roce 2010, v roce 2012 

je plánováno získat až 87% příjmů daňovou formou.  (MFČR). Aby stát pokryl výdaje, 

je třeba zvýšit příjmovou stránku, jejíž dominantní složkou jsou daňové příjmy, Česká 

republika by tedy měla provést daňovou reformu, jejíž cílem by bylo zvýšení příjmů do 

státního rozpočtu.

Výdajová stránka rozpočtu

Při bližším prostudování výdajové stránky státního rozpočtu si lze všimnout, že 

největší výdajovou položkou jsou sociální dávky občanům, ve kterých zcela dominují 

dávky důchodového pojištění, tedy starobní důchody. Výdaje na starobní důchody jsou 

navíc specifické tím, že pravidelně nominálně narůstají59, ale i tím že se zvětšuje jejich 

podíl na celkových výdajích státního rozpočtu. V roce 2009 byl podíl výdajů na starobní 

důchody z celkových výdajů státního rozpočtu 29,1%, jejich hodnota byla 339,8 mld. 

Kč. Navrhovaný rozpočet na rok 2012 předpokládá, že podíl výdajů na starobní 

důchody bude už 31,4% s nominální hodnotou 373 mld. Kč (MFČR). Tento trend navíc 

podporuje i projekce ČSÚ60, podle které se bude podíl lidí v důchodovém věku stále 

zvyšovat. Při tomto předpokladu se budou muset výdaje státního rozpočtu spolu se svou 

největší složkou pravidelně navyšovat.

Jediný způsob jak tento fakt změnit, je co nejdříve provést důchodovou reformu, 

jejíž úkolem bude mimo jiné snížení výdajové zátěže státního rozpočtu61.

Korupce

Dalším faktorem, který by mohl mít znatelný podíl na deficitech státního 

rozpočtu je korupce. Záměrně je použit podmiňovací způsob, protože korupce oficiálně 

neexistuje, není o ní vedena žádná statistika pracující s exaktními empiricky 

potvrzenými čísly. 

                                               
58 Součástí daňových příjmů je i pojistné na soc. zabezpečení
59 Současně však roste i celková hodnota výdajů státního rozpočtu
60 Projekce obyvatelstva České republiky (2009)
61 Chtěl bych dodat, že nemyslím reformu, která by připravila důchodce o určitou část důchodu, měla by 
to být reforma, která by změnila hlavně systém financování.
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Odhady korupce veřejných financí je různá, vždy však jde o dost vysoké číslo 

v řádech mnoha desítek miliard. Podle člena NFPK62 Stanislava Bernarda stojí korupce 

každého občana ČR měsíčně tisíc korun (NKPF), při jednoduchém výpočtu zjistíme že 

by korupce mohla vyjít veřejné rozpočty na více než 120 mld. Kč. Podle jiného odhadu 

opírajícího se o studii veřejných zakázek63 utratila ČR v roce 2010 na veřejných 

zakázkách více než 15% HDP, zatímco průměr EU byl 9,2 % HDP. Rozdíl mezi ČR a 

průměrem EU je v nominální hodnotě 220 mld. Kč, Za předpokladu, že rozdíl padl na 

úplatky a korupci, činila korupce z veřejných zakázek za rok 2010 právě 220 mld. Kč. 

(Britské listy). Podle parlamentní strany Věci veřejné okrádá korupce každý rok státní 

rozpočet o 100 mld. Kč. (Věci veřejné). Podobně se vyjádřil i makroekonom České 

konfederace odborových svazů Jaroslav Šulc, podle kterého přes korupci utíká ze 

státního rozpočtu možná i 100 mld. (Hyde park, ČT 24).  

Pokud by byly i nižší odhady počítající s korupcí cca 100 mld. Kč správné,  

jednalo by se o částku, která by v roce 2012 prakticky pokryla schodek státního 

rozpočtu, jenž by měl být podle návrhu vlády 105 mld. Kč (MFČR).

                                               
62 Nadační fond proti korupci
63 Veřejné zakázky a efektivita vládních výdajů
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Závěr

Práce si klade za cíl navrhnout východiska, která by vedla k systémově 

dlouhodobě vyrovnaným rozpočtům. Těmto návrhům předcházela analýza veřejného 

dluhu, která měla za úkol zmapovat a zanalyzovat vývoj a vznik státního dluhu, a  

odhalit hlavní problémy českého veřejného zadlužení. 

Již z názvu práce vyplývá, že se jedná o veřejně politický problém, tento 

předpoklad byl dokázán ve druhé části. Současná dluhová situace České republiky se 

liší od ideálu země hospodařící se systematicky dlouhodobě vyrovnanými rozpočty, 

běžní občané ČR, politici i ekonomové chápou a definují veřejné zadlužení ČR jako 

problém. Možnosti řešení problému a cesta k určitému ideálnímu stavu vede prakticky 

pouze přes nástroje veřejné politiky.

Veřejný dluh ČR vznikl převzetím federálního a státního dluhu z dob ČSFR. 

Pokud má však být odpověď na otázku jak veřejný dluh ČR vznikl korektní, je třeba 

zmínit, že na nárůstu a zvyšování dluhu se v prvních letech samostatného fungování ČR 

podílela zejména privatizace bankovního sektoru, kde docházelo kromě přebírání 

rizikových dluhů z dob minulého režimu k masové socializaci dluhů soukromých. 

Negativní důsledky privatizace českých bank se na veřejných financích promítaly i 

dlouho po její samotné realizaci. Korektní odpovědí tedy je, že veřejný dluh ČR vznikl 

převzetím již existujícího dluhu a pro veřejné finance nezdařilou privatizací zejména 

bankovního sektoru.

Hlavním problémem veřejného dluhu ČR jsou kumulované deficity státního 

rozpočtu, které ústí ve státní dluh. V analýze bylo odhaleno, že v současnosti je veřejný 

dluh ČR z více než 90% tvořen státním dluhem. Bližší analýza deficitů veřejného 

sektoru odhalila, že dluhy jsou v poslední době tvořeny z většiny strukturální složkou, 

jinými slovy řečeno politickými rozhodnutími. Druhou výraznou složkou veřejných 

deficitů jsou stále se zvyšující úroky z celkového dluhu. Hospodářský vliv pak nemá na 

velikosti dluhu v podstatě žádný rozhodující vliv.

V práci byly brány v potaz všechna klasická řešení veřejného dluhu, většina 

z nich však neřeší veřejné zadlužení systémově nebo jsou u nás ze zákona 

neproveditelná. Opatření, která nemají systémový charakter, mohou ovšem kombinací 

se systémovým řešením přispět ke zlepšení stavu.  Na základě analýzy a zjištění 

hlavních problémů veřejného dluhu (státní dluh a strukturální složka deficitů), se 

ukázalo jako jediným systémovým řešením opatření ve státním rozpočtu.
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Státní rozpočet potřebuje udělat taková opatření, kdy by jeho příjmy pokryly 

výdaje. Tento stav lze docílit zvýšením příjmů nebo snížením výdajů, případně 

kombinací obou. Při hlubším prozkoumání příjmové stránky lze zjistit, že naprostá 

většina příjmů má daňovou podobu, pokud chce stát určitým způsobem zvýšit příjmy, 

měl by nutně provést daňovou reformu, která by zvýšila příjmy státního rozpočtu.

Na výdajové stránce je největší položkou vyplácení starobních důchodů, které 

jsou charakteristické zvětšujícím se podílem v celkových výdajích státního rozpočtu. 

Projekce navíc uvádějí, že poměr lidí, kteří vstoupí do důchodového věku se významně 

zvýší, s čímž ještě vzrostou výdaje na starobní důchody. Česká republika by proto měla 

co nejdříve provést reformu důchodového systému, tak aby snížila výdajovou stránku 

státního rozpočtu.

Pokud chce stát zlepšit stav veřejných financí a dojít k dlouhodobě vyrovnaným 

rozpočtům, musí řešit nejdříve a zejména stav státního rozpočtu, který trvale hospodaří 

s rozpočtovými deficity. Aby stát snížil deficity a hospodařil vyrovnaně, měl by snížit 

výdaje a zvýšit příjmy, což může provést pomocí důchodové a daňové reformy. 

Fenoménem současné doby je však korupce, která, ač oficiálně neexistuje, připravuje 

podle odhadů veřejné rozpočty o desítky miliard korun, kterými by se daly pokrýt právě 

deficity státního rozpočtu.



53


	Úvod
	1. Cíle a výzkumné otázky
	1.1 Cíle
	1.2 Výzkumné otázky

	2.Metodologická a hodnotová východiska
	2.1 Metodologie
	2.2 Metody
	2.3 Hodnotová východiska

	3.Vymezení pojmů
	3.1 Veřejné finance
	3.1.1 Teorie veřejné volby

	3.2 Fiskální politika
	3.3 Rozpočtový deficit
	3.3.1 Příčiny vzniku rozpočtového deficitu
	3.3.2 Metodika vykazování rozpočtového deficitu
	3.3.3 Důsledky deficitu
	3.3.4 Krytí řešení rozpočtového deficitu

	3.4 Veřejný dluh
	3.4.1 Vznik veřejného dluhu
	3.4.2 Členění
	3.4.3 Vykazování veřejného dluhu
	3.4.4 Složky veřejného dluhu
	3.4.5 Důsledky veřejného dluhu
	3.4.6 Řešení dluhového problému


	4. Veřejně politický problém
	5. Vývoj veřejného dluhu ČR
	6. Podíl jednotlivých subsektorů na veřejném dluhu ČR
	7. Strukturální a cyklická složka veřejného dluhu ČR
	8. Možnosti řešení veřejného dluhu ČR
	Závěr



