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ZADLUŽENOST ZEMÍ EU A ČR: 

PROBLÉMY A TENDENCE 
Jaroslav Ungerman 
Shrnutí 
Problém zadluženosti ekonomik, a to i vyspělých, je jedním z evergreenů ekonomické 

publicistiky. Nejde však jen o problém publicistiky, je to i reálný problém pro některé státy, 

které dosáhly vysokého stupně zadlužení – měřeno ve vztahu k velikosti jejich hrubého domácího 

produktu. 

Hlavní body 
• Současná úroveň státního dluhu v ČR patří k nejnižším v EU. Pokud bude pokračovat politika 

podpory hospodářského růstu, pak by úroveň zadluženosti mohla zůstat pod kontrolou. 

• Určitým rizikem jsou dopady současné rozvíjející se globální hospodářské krize vyvolané nejen 

konfliktem na Ukrajině, ale i neuváženými kroky ve společné ekonomické politice EU, 

především v nové energetické politice. 
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V současnosti je zadluženost také jedno ze stálých témat vnitropolitické diskuse v ČR. Tato diskuse je 

často velmi emocionální, nesporně podbarvená politicky. V podstatě se do ní přenáší stále ještě debata 

probíhající před parlamentními volbami v roce 2021, kdy se rostoucí zadluženost české ekonomiky 

stala možná nejdůležitějším tématem.  Snad i proto je téměř na první pohled zřejmé, jaký autor zastává 

názor, zda se ztotožňuje s pozicí současné vládní koalice kritizující úroveň zadlužení české ekonomiky. 

Nebo naopak vidí vývoj zadluženosti v souvislostech k vývoji české ekonomiky a stejně tak 

i v souvislosti k vývoji v okolním světě. 

Možná, že úplně na úvod je dobré se zamyslet nad zadlužeností resp. nad využíváním dluhového 

financování jako fenoménu současné ekonomiky. Empirická data ze statistik zadluženosti jednotlivých 

zemí dokazují, že všechny země – až na malé výjimky – trvale zvyšují svoji zadluženost. Taková je 

tendence.  

To neznamená, že v některých obdobích nemůže docházet ke snížení zadluženosti jako poměru 

státního dluhu k hrubému domácímu produktu. Nikdy však nedojde k poklesu zadluženosti 

až na úplnou nulu. Naopak, jakmile se dostaví nějaké ekonomické poruchy – zvolnění hospodářského 

růstu, poruchy ve vnějším prostředí, v celosvětovém obchodu apod. – zpravidla dochází k nárůstu 

zadluženosti na původní úroveň, případně výše. 

Často se v této souvislosti citují ony ekonomické poučky Keynese, podle nichž má při hospodářské krizi 

docházet k převisu výdajů státního rozpočtu nad příjmy a tedy k růstu zadluženosti, aby vzápětí 

při konjunktuře se při přebytku rozpočtu „vracely“ vypůjčené prostředky věřitelům a zadluženost státu 

se snižovala. 

Tato poučka je bezesporu zajímavá, nesporně odvozená spíše od žádoucího vývoje než od reálného 

vývoje ekonomik. Jejím problémem je, že v reálném světě moc neplatí. Prostě i přes veškeré úsilí států 

jejich zadluženost roste – jako tendence – v delším časovém horizontu. A to, i když se všichni zaklínají 

tím, že budou hospodařit efektivně, dosahovat vyrovnaného rozpočtu atd. 

V čem je pak problém – je ta poučka správná nebo je realita jiná a byla by potřeba tuto poučku opravit?  

Podle mého soudu je tendence k růstu zadluženosti resp. státního dluhu – minimálně kvantitativně, 

pokud nedochází rovnou k růstu relativní zadluženosti – v relaci k HDP, dána hospodářskou politikou 

prováděnou vyspělými zeměmi v posledních několika desetiletích. 

Bez větších podrobností lze uvést např. politiku snižování daní bez toho, že by bylo možné současně 

snižovat i výdaje státu a tak vyrovnávat dosud schodkové hospodaření.  

Závody o to, který stát více sníží daně s ideou, že tím přitáhne kapitál a vytvoří příznivé investiční 

prostředí, sníží nezaměstnanost atd., nevyhnutelně vedou k omezování příjmů státních rozpočtů. 

Zpravidla jde tedy o omezování daní přímých a tedy nevyhnutelně ke zvýšení podílu nepřímých daní, 

což vede k samovolnému poklesu podílu daní na HDP atd. Současně ovšem neprobíhá snižování výdajů 

rozpočtů minimálně v sociálních výdajích, neboť ty jsou základem pro dosažení sociálního smíru 

ve společnosti. Snižování výdajů státu na provoz státu vč. omezování aparátu státu resp. počtu státních 

zaměstnanců má také své limity např. ve školství, zdravotnictví apod.  

Kromě toho emise státních dluhopisů jsou výhodným nástrojem pro investice bankovního kapitálu 

a stabilizují v určité míře bankovní systém. Investovat do relativně bezpečných státních dluhopisů je 

pro bankovní systém výhodnější než poskytování úvěrů na investice, které mohou mít sice vyšší 

úrokové sazby, ale také vyšší míru rizika.  
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K tomu je nutno ještě dodat i další fakt. V současnosti všechny vyspělé ekonomiky, jak si ukážeme dále, 

žijí s určitým, a často nemalým, státním dluhem. Tyto státy si přivykly tomu, že mají k dispozici další 

zdroj pro financování svých potřeb. V žádné z těchto zemí – pokud je známo – není přijata politika, 

která by reálně směřovala v průběhu např. deseti či patnácti let ke snížení velikosti státního dluhu 

např. na polovinu. Jde o absolutní velikost, nikoli o relaci k HDP.  

Proč tomu tak je? Každý takový pokus by znamenal velké zatížení výdajů státního rozpočtu splátkami 

tohoto dluhu. To je sotva politicky přijatelné, protože takové splátky by musely být realizovány na úkor 

jiných výdajů rozpočtu. Z hlediska investorů, kteří nakupují tyto státní dluhy, je také takový požadavek 

nezajímavý. Investory zajímá především to, jaký je úrokový výnos z těchto dluhopisů a za druhé, zda je 

jistota splacení jistiny státních dluhopisů. Přitom prakticky to funguje tak, že blíží-li se splatnost 

dluhopisu, pak je vypsána nová emise a z té se splácí dluhopisy, které jsou ke splatnosti.  

Jak už bylo řečeno – investice do státních dluhopisů jsou relativně velmi bezpečnou investicí. Lze tedy 

říci – s jistou mírou nadsázky – že současný systém využívání státních dluhopisů resp. investování 

do státního dluhu vyhovuje oběma stranám – jak státům, tak investorům, především bankovnímu 

systému.  

Vývoj zadluženosti států EU 

Následující tabulka o vývoji zadluženosti zemí EU je převzata za Statistické ročenky ČR za rok 20211 

a jak je zřejmé, tato data pochází ze statistik Eurostatu. Dá se tedy předpokládat, že jde o věrohodná 

data. 

Nicméně k tomu je potřeba dodat, že tato data obvykle podléhají nejrůznějším revizím, které mohou 

výsledné poměry v určitém (zpravidla malém) rozsahu měnit. Je obvyklou statistickou praxí, že časem 

dochází k upřesňování dat jak o vývoji dluhu, tak i HDP. To vede právě ke změnám dat – zpravidla 

v rozsahu desetin procent resp. nanejvýš několika procent. Tedy pokud někde jsou publikována data, 

která se budou lišit v řádu desetin procenta či nižších jednotek procent, pak je to zpravidla vliv 

těchto následných přepočtů. K zásadnímu přehodnocení uvedených dat dochází jen zcela výjimečně. 

Navíc ještě je vhodné dodat, že právě využití dat Eurostatu zvyšuje jejich věrohodnost, neboť se přitom 

používá stejná metodika výpočtu. To si ještě následně ukážeme na příkladu údajů za ČR. 

  

 
1 ČSÚ (29. listopadu 2021). Statistická ročenka České republiky – 2021. https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-

rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp.  

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-lxnk9quszp


3 
 

Tabulka 1: Vývoj zadluženosti zemí EU 

 

Zdroj: ČSÚ, 2021. 

K samotnému komentáři o vývoji těchto dat, resp. o jejich veličině, je dobré uvést jeden zásadní fakt. 

Když EU přišla s myšlenkou o zavedení eura jako své společné měny, jako významný krok další integrace 

svých ekonomik, tak byla stanovena určitá kritéria pro hospodářskou politiku zemí účastníků eurozóny. 

Tato kritéria měla vyloučit možnost, že by jednotlivé země prováděly jinou resp. odlišnou 

hospodářskou politiku, vzájemně si konkurovaly apod. Prostě byla zde snaha stanovit, jakou mají 

jednotlivé země provádět hospodářskou politiku, aby docházelo k většímu stupni provázanosti 

ekonomik eurozóny. A nakonec ve vzdálenější budoucnosti k vytvoření jednotné ekonomiky zemí EU 

(patrně?). 

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ INTERNATIONAL COMPARISONS

30-5. Hrubý dluh vládních institucí

        General government gross debt 

Pramen: Eurostat 11. 6. 2021 Source: Eurostat, 11 June 2021

v procentech HDP Percentage of GDP

Země/Countries 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EU 27 80,5 86,6 84,8 84,0 81,5 79,5 77,5 90,7

Eurozóna 19 / EA19 85,8 92,8 90,9 90,1 87,7 85,7 83,9 98,0

v tom:

Belgie 100,3 107,0 105,2 105,0 102,0 99,8 98,1 114,1

Bulharsko 15,4 27,1 26,0 29,3 25,3 22,3 20,2 25,0

Česká republika 37,1 41,9 39,7 36,6 34,2 32,1 30,3 38,1

Dánsko 42,6 44,3 39,8 37,2 35,9 34,0 33,3 42,2

Estonsko 6,6 10,6 10,0 9,9 9,1 8,2 8,4 18,2

Finsko 46,9 59,8 63,6 63,2 61,2 59,7 59,5 69,2

Francie 85,3 94,9 95,6 98,0 98,3 98,0 97,6 115,7

Chorvatsko 57,7 84,8 84,3 80,8 77,6 74,3 72,8 88,7

Irsko 86,0 104,2 76,7 74,1 67,0 63,0 57,4 59,5

Itálie 119,2 135,4 135,3 134,8 134,1 134,4 134,6 155,8

Kypr 56,4 109,1 107,2 103,1 93,5 99,2 94,0 118,2

Litva 36,2 40,5 42,5 39,7 39,1 33,7 35,9 47,3

Lotyšsko 47,9 41,6 37,1 40,4 39,0 37,1 37,0 43,5

Lucembursko 20,2 22,7 22,0 20,1 22,3 21,0 22,0 24,9

Maďarsko 80,2 76,7 75,8 74,9 72,2 69,1 65,5 80,4

Malta 65,3 61,6 55,9 54,2 48,5 44,8 42,0 54,3

Německo 82,5 75,7 72,3 69,3 65,1 61,8 59,7 69,8

Nizozemsko 59,3 67,9 64,7 61,9 56,9 52,4 48,7 54,5

Polsko 53,5 51,1 51,3 54,2 50,6 48,8 45,6 57,5

Portugalsko 100,2 132,9 131,2 131,5 126,1 121,5 116,8 133,6

Rakousko 82,7 84,0 84,9 82,8 78,5 74,0 70,5 83,9

Rumunsko 29,6 39,2 37,8 37,3 35,1 34,7 35,3 47,3

Řecko 147,5 180,2 177,0 180,8 179,2 186,2 180,5 205,6

Slovensko 41,0 53,6 51,9 52,4 51,5 49,6 48,2 60,6

Slovinsko 38,3 80,3 82,6 78,5 74,1 70,3 65,6 80,8

Španělsko 60,5 100,7 99,3 99,2 98,6 97,4 95,5 120,0

Švédsko 38,1 45,0 43,7 42,3 40,7 38,9 35,0 39,9
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Tato kritéria jsou známa jako tzv. Maastrichtská kritéria. Jedním z nich je – vedle stability dlouhodobých 

úrokových sazeb a cenové stability – také požadavek na velikost veřejného dluhu.  Bylo stanoveno, 

že výše hrubého veřejného dluhu – podíl státního dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Současně bylo 

také stanoveno, že deficit veřejného rozpočtu – podíl deficitu státního rozpočtu na HDP, tedy schodek 

státního rozpočtu v daném roce musí být menší než 3 % HDP.  

K tomu bylo pak také stanoveno, že pokud tyto parametry některá země překročí, bude muset přijmout 

nápravná opatření a co nejrychleji zajistit dodržování stanovených parametrů. Dokonce bylo 

stanoveno, že nedodržování těchto parametrů může v konečném důsledku vést až k zavedení určitých 

sankcí (např. omezení možností čerpat ze společných programů EU). 

Přijetím těchto kritérií resp. zásad se v podstatě rozhodování o ekonomickém programu dané vlády 

vzdaluje z dané země a předává se do rukou Evropské komise. Tato komise by pak patrně mohla 

posuzovat, zda jsou nápravné kroky dostatečné či nikoli, navrhovala by rozpočtové restrikce nebo nové 

rozpočtové příjmy atd. Je zjevné, že takové pojetí nezávislosti jednotlivých vlád je velmi diskusní, 

protože zcela vzdaluje výkon státní správy a konec konců i faktický výkon vládnutí v dané zemi do rukou 

nikým nevolených autorit. 

K určité aplikaci těchto pravidel došlo v případě řešení řeckého dluhu, kdy byla vynucována určitá 

opatření v hospodářské politice řecké vlády ze strany mezinárodních institucí a vlád, které poskytly 

Řecku úvěry. Bylo to ovšem v jiné době – v letech 2014–2015. Dnes je situace jiná a zadluženost zemí 

eurozóny podstatně vyšší.2  

Jistě, že takový výklad může být příliš rigidní. Možná také proto, že v této teoretické konstrukci 

se předpokládá, že bude v ekonomice, zejména evropské či světové, panovat jen „dobré počasí“, 

že nebudou žádné hospodářské krize a pokud budou, pak zasáhnou jen dílčí úseky ekonomik atd. 

Ale právě taková teoretická konstrukce by měla být podrobena zevrubné diskusi atd., 

což se pravděpodobně nestalo. Respektive – idea zavedení společné měny, která měla výrazný 

politický kontext, zcela převážila možná rizika s tím spojená.  

Nakonec nelze v této souvislosti nevzpomenout, že tento proces probíhal na začátku nového tisíciletí, 

kdy – jak jinak, než při takové příležitosti – se formulovaly mnohé naděje na novou zářivou budoucnost. 

Vždyť právě tehdy EU – v březnu 2000 – vyhlásila svoji Lisabonskou strategii. Podle ní bude EU usilovat, 

aby se do roku 2010 stala „nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa založenou 

na znalostech, schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních 

příležitostí a zachovávající sociální soudržnost“. K tomu měla dopomoci právě nová společná měna – 

od roku 1999 fungující jako zúčtovací jednotka a od roku 2002 již jako oběživo (valuta), kterou tehdy 

přijalo 11 zemí a o dva roky později se přidalo, po politickém tlaku, i Řecko.3 

K tomu je dobré ještě dodat, že již v roce 2004 bylo oficiálně vyhlášeno, že pro EU resp. 

pro tento program „sociální aspekt a aspekt životního prostředí nebudou nadále prioritou s tím, 

 
2 O případu Řecka a intervence do jeho hospodářské politiky ze strany tzv. Trojky (Evropská komise, Evropská 

centrální banka (ECB) a Mezinárodní měnový fond (MMF) píše velmi podrobně J. Stiglitz – Euro – společná měna 

jako hrozba pro budoucnost Evropy, Praha 2017.  
3 Vstup Řecka do eurozóny byl spojen se „skandálem“, neboť splnění podmínek pro vstup bylo dosaženo 

na základě zkreslení statistik o řecké ekonomice, což se následně zjistilo. Nicméně rozhodnutí o vstupu Řecka 

již nebylo změněno. 
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že se těžiště Lisabonské strategie přesouvá do ekonomického rozvoje Evropské unie.“4 Snad na závěr 

tohoto exkurzu je vhodné dodat, že Lisabonská strategie skončila úplným fiaskem, nic z jejích cílů 

se nepodařilo naplnit. V roce 2008 nastoupila světová hospodářská krize a ta zcela změnila podmínky 

pro hospodářský rozvoj jak Evropy, tak i dalších regionů světové ekonomiky. A snad úplně na závěr – 

deset let po odmítnutí ekologie jako rozvojové priority – byl vyhlášen Green deal.  

Po dvaceti letech fungování společné měny a tlaku na sjednocení podmínek pro fungování ekonomik 

jednotlivých zemí se ukazuje, že překlenout rozdíly v úrovni jejich rozvoje – pokud to vůbec má smysl 

– je záležitost na dlouhá desetiletí. A je vůbec otázkou, zda něco takového by mělo nastat. 

Jedním ze zásadních rozdílů v ekonomikách jednotlivých zemí je rozdílnost systémů sociálního pojištění 

(penzijní systémy), které jsou v jisté míře vázány na rozpočtové výdaje. Už to samo o sobě zakládá 

rozdílnost struktur těchto rozpočtů. A tento rozdíl nelze v představitelné budoucnosti odstranit. 

O problémech eurozóny píše velmi zajímavě Joseph Stiglitz. Podle něho je jednotná evropská měna 

chybný projekt. Nebral v úvahu různorodost evropských států a především v sobě neměl (a nemá) 

zabudovány mechanismy, které by Evropu ochránily před hospodářskými krizemi, jako byla ta z let 

2007–2008.  

Euro vyprojektovali politici s přesvědčením, že ekonomická integrace automaticky přinese integraci 

politickou. Je zřejmé, že se mýlili.  

Podle Stiglitze se „eurozóna musí proměnit v plnohodnotnou měnovou unii, která bude mít společnou 

fiskální politiku (společný rozpočet, společné dluhopisy), nebo se musí rozpadnout na „dvě, tři 

kompatibilnější části“, případně zavést „flexibilnější euro“, což je částečně návrat k národním měnám. 

Pokud se nic nestane, mohou vysoká nezaměstnanost a další sociální problémy v řadě evropských zemí 

postupně vést k nepokojům, růstu napětí a nepředvídatelným řešením, jako tomu bylo v případě 

Brexitu“.5 

Je rozhodně velmi diskusní, nakolik se dají stanovovat jednotná pravidla výše uvedená. Každá země 

resp. vláda vzešlá z voleb je primárně odpovědná především svým voličům a svému politickému 

programu, se kterým ve volbách získala důvěru voličů. Je potom otázkou, zda lze vůli voličů měnit 

rozhodnutím úředníků Evropské komise.  

Samotná myšlenka dodržování těchto pravidel pak byla vtělena i do zákonů jednotlivých zemí 

jako transpozice nařízení Evropského parlamentu, kde se zavazují k odpovědnému rozpočtovému 

hospodaření. Takový zákon byl přijat i v ČR.   

Jde o zákon č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který stanoví takové parametry 

pro české podmínky. Na jeho základě pak vznikla Národní rozpočtová rada a ta se vyjadřuje k tomu, 

zda předložený návrh státního rozpočtu je dostatečně objektivní, zda je v souladu s rozpočtovou 

odpovědností atd. V této dikci jde fakticky o jakýsi „kontrolní orgán“, který má korigovat vládu 

a zejména pak její rozpočtovou politiku.6  

Lze ustanovení takového orgánu vykládat jako způsob, jak „předat“ rozhodování o hospodářské 

politice do rukou tzv. odborníků, kteří nejsou nikomu odpovědni a vyřadit z takového rozhodování 

 
4 Viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabonsk%C3%A1_strategie.  
5 Blíže viz J. Stiglitz – Euro – společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy, Praha 2017. 
6 Samotná konstrukce tohoto zákona by si zasloužila podrobnější analýzu včetně zkušeností z jeho aplikace 

v posledních letech, což však přesahuje rámec tohoto pojednání. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-23
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lisabonsk%C3%A1_strategie
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politiky zvolené ve volbách? Bezesporu ano. Dokonce je to možné volně interpretovat i tak, 

že o rozpočtu resp. rozpočtové politice budou rozhodovat odborníci, ale politickou odpovědnost 

za vývoj ponesou politici.  

Konkrétní data v uvedené tabulce – při vší jejich podmíněnosti, kterou uvádíme výše – dokazují jedinou 

tendenci – nárůst zadluženosti zemí EU, která daleko přesahuje stanovený limit 60 % HDP. Přitom země 

eurozóny jako celek dosahují již 100 % zadluženosti vůči HDP, ačkoli by právě tyto země měly být v lepší 

situaci, než ty země, které jsou mimo eurozónu.  

Největším problémem jsou některé velké ekonomiky, které již buď svojí zadlužeností přesáhly 100 % 

nebo se jí blíží. Jde o Francii, Itálii a Španělsko, z menších ekonomik pak Belgii, Portugalsko a přirozeně 

i Řecko, jehož problémy jsou známy již dlouhou dobu. Vývoj za posledních deset let přitom dokazuje, 

že současná úroveň zadluženosti se zásadně neliší od úrovně zadluženosti z počátku tohoto období, 

přes všechno deklarované úsilí snižovat schodky veřejných financí. Jde tedy o setrvalou tendenci, 

kdy tyto ekonomiky nejsou nejen schopny svoji zadluženost snižovat, ale spíše trvale zvyšovat. 

Jedním ze zásadních problémů eurozóny je pomalý ekonomický růst, ačkoli od jejího vytvoření 

se očekávalo zrychlení ekonomického růstu – a samozřejmě i další cíle uvedené v Lisabonské strategii. 

Právě pomalý růst ekonomik nevytváří dostatečné zdroje příjmů rozpočtů a také vede k problémům 

s výkonností a efektivností firem. Současně však jsou v chodu nejrůznější nejen sociální programy – 

(vysoká úroveň nezaměstnanosti je jedním z důsledků nízkého ekonomického růstu) – což vede 

k udržování vysoké dynamiky výdajů rozpočtu atd.  

Pokud současně roste pomalu daňové inkaso – také vlivem nejrůznějších daňových „optimalizací“ – 

a současně rostou i výdaje rozpočtů, pak je výsledek jednoznačný. Neklesající zadluženost, 

která při každé poruše růstu apod. se zvyšuje.  

Je potřeba si uvědomit, že v případě zadluženosti jde o zlomek, kde v čitateli je velikost státního dluhu 

a ve jmenovateli velikost hrubého domácího produktu. Závisí pak na jejich vzájemné dynamice, 

zda dochází k zlepšení tohoto zlomku. Jde-li o situaci, kdy se zadluženost blíží 100 %, pak pouze tam, 

kde se podaří zajistit rychlejší dynamiku HDP než dynamiku dluhu, může docházet ke zlepšení ukazatele 

(ale přitom se absolutní výše státního dluhu může zvyšovat).  

Ve vztahu k Maastrichtským pravidlům by země s vysokou úrovní zadluženosti měly přikročit k rázným 

krokům, které by snížily jejich úroveň zadluženosti. Je jasné, že k takovým opatřením žádná 

z uvedených zemí nemůže přistoupit a že nejdříve v horizontu více let může dojít k redukci takového 

zadlužení. I to však by bylo provázeno řadou kroků, které by byly nepopulární, neboť by mohly 

znamenat snižování některých vládních výdajů a také zvýšení daní resp. daňového inkasa. 

Vývoj západoevropských ekonomik tak ukazuje, že Maastrichtská kritéria jsou neživotaschopným 

parametrem z doby iluzí o možnostech změnit vývoj ekonomik jakýmisi politickými nařízeními. Prostě 

relikt doby.  

Eurozóna má dnes jediný „úkol“ – odejít od těchto nařízení, od stanovování nějakých centrálních, kvazi 

závazných, ukazatelů pro hospodářskou politiku jednotlivých zemí. Prostě je to i o pochopení, že nelze 

pro tak různorodé ekonomiky stanovovat jednotné ukazatele. Není na místě se proto domnívat, 

že by v dohledné době mohlo dojít k podstatnější redukci těchto ukazatelů. Určitou výhodou 

těchto zemí je fakt, že jako členské země eurozóny si mohou na své dluhy půjčovat za podmínek 

eurozóny, kde jsou velmi nízké úrokové sazby a tak snižovat náklady na obsluhu svého dluhu. 
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Zadluženost v ČR 

Na rozdíl od většiny zemí EU, se v ČR zadluženost stala jedním, ne-li právě klíčovým parametrem 

pro mnohé diskuse o hospodářské politice. A také možná klíčovým parametrem parlamentních voleb 

v roce 2021. 

Vývoj ročních deficitů státního rozpočtu a celkovou úroveň státního dluhu udává následující tabulka, 

která čerpá z údajů státních závěrečných účtů publikovaných Ministerstvem financí.7 I tady platí, 

co bylo řečeno výše. V průběhu let dochází k upřesňování údajů a tak se lze setkat i s poněkud 

odlišnými údaji za jednotlivé roky. Jejich diference však není větší než desetiny procenta. Takové rozdíly 

však v celkovém vývoji nehrají žádnou podstatnou roli.  

Tabulka 2: Vývoj ročních deficitů SR a státního dluhu ČR v letech 2010–2021  

  

Zdroj: MF ČR, 2022. 

Jak je patrné, v této dekádě byla dvě období, kdy se státní dluh výrazně zvyšoval. Bylo to v letech 2010–

2012, kdy doznívala světová krize z let 2008–2009. Připomeňme, že to bylo také po výrazném propadu 

HDP, který se v roce 2009 snížil  o 4,2 % a v dalších letech se jeho dynamika jen zvolna oživovala. 

Druhé období výrazného nárůstu deficitů jsou roky 2020 a 2021. To je období po nástupu covidové 

epidemie, jejíž řešení si vyžádalo velké výdaje státního rozpočtu. Šlo o nákupy zdravotnického 

materiálu, vakcín, také o značné prostředky na platy zdravotnického personálu, který pracoval 

v nepřetržitém nasazení apod. Při zastavení provozu v mnoha firmách, omezení činnosti obchodní sítě 

a mnoha služeb atd. bylo rozhodnuto kompenzovat nejen ušlé mzdy zaměstnanců, ale i další provozní 

výdaje firem a živnostníků apod.  

Zápas s touto epidemií, která byla největší od druhé světové války, a navíc šlo o nákazu, kde nebylo 

známo, jak s ní bojovat, vedl k mimořádným výdajům ze státního rozpočtu. Uvádí se např. že jenom 

na podporu firem bylo vydáno více než 370 mld Kč. Přitom současně byly pro rok 2021 sníženy daně 

z příjmu – tedy daňové příjmy rozpočtu (zrušení daně ze superhrubé mzdy). 

 
7 MF ČR (2022). Plnění státního rozpočtu. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-
statniho-rozpoctu.  

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu
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Vývoj ekonomiky v letech 2020 a 2021 byl odlišný od toho, co bylo vidět v letech 2009–2011. V roce 

2020 se snížil hrubý domácí produkt o 5,5 % ve stálých cenách. V běžných cenách poklesl jen o 1,4 %.  

To je méně než v roce 2009, kdy to byl pokles v běžných cenách o 2,2 %, tedy při nižším poklesu růstu 

došlo tehdy k většímu poklesu v běžných cenách než v roce 2020. Inflace v letech 2009–2010 byla nižší 

než později v letech 2020–2021.  

Ekonomika se také v roce 2021 daleko rychleji vzpamatovala z poklesu. V roce 2021 již došlo k růstu 

HDP o 3,5 % ve stálých cenách. Daleko rychleji pak rostl HDP v běžných cenách, když se zvýšil o 7 % 

(vše meziročně). 

Naproti tomu v roce 2010 – po krizi 2009 – se zvýšil HDP jen o 2,4 % a v dalším roce 2011 pak jen 

o 1,8 % a v roce 2012 došlo k dalšímu poklesu o 0,8 % – vše ve stálých cenách meziročně. Růst HDP 

v běžných cenách byl lepší – v roce 2009 poklesl o 2,2 %, ale v roce 2010 vzrostl o 1 %, v roce 2011 pak 

o 1,7 % a v roce 2012 stagnoval.8 

Srovnáme-li tato dvě období, pak je vidět, že zotavení ekonomiky – měřeno základními agregáty – 

probíhalo po covidové krizi rychleji. Lze to nesporně přičítat i tomu, že se zde projevily masivní 

intervence státního rozpočtu jednak do platů zaměstnanců (kromě toho, že růst výdajů na soukromou 

spotřebu roku 2021 je ovlivněn zadržením výdajů v roce 2020, kdy byly relativně dlouhou dobu 

uzavřeny i obchody a služby). Jednak jsou zde i masivní výdaje na chod firem, což se také projevilo 

v růst ukazatelů o výrobě a prodeji. 

Bohužel se tento relativně příznivý hospodářský vývoj zastavil v roce 2022 vlivem  celosvětové krize 

spojené s konfliktem na Ukrajině. I když i před jeho vznikem byly ve světové ekonomice patrné známky 

možného krizového vývoje (např. v růstu cen energetických surovin). 

Jakkoli došlo k masivnímu navýšení rozpočtových výdajů v roce 2020 a 2021, patrně by bylo možné 

v dalším období dostat růst ročních deficitů státního rozpočtu ČR pod kontrolu. Podmínkou toho by 

bylo především udržení ekonomického růstu kolem 3 % ročně ve stálých cenách a udržet inflaci do 3–

5 % meziročně.  

Přirozeně by bylo nutné hledat i náhradu chybějících příjmů rozpočtu. Byla by nutná jiná konstrukce 

daně z příjmů fyzických osob, kde zrušení superhrubé mzdy může být pouze dočasné – jako forma 

plošné podpory zaměstnanců po covidové krizi. Dalším krokem ke zvýšení příjmů by měla být také 

obnova systému EET (tento systém přináší minimálně 12 mld Kč příjmů rozpočtu).  

Za zásadní problém pak považuji i změnu dosavadního uvažování o úloze daní v ekonomice. Mantra, 

která se rozšířila v českém politickém prostředí, že totiž není nutno zvyšovat daně, resp. „nebudeme 

zvyšovat daně“, je neudržitelná. Jako politické heslo to jistě je možné. Ale v národohospodářské praxi 

je tato představa neudržitelná, protože při tomto požadavku nelze udržet stát resp. jeho výdaje 

(zejména sociální a zde bych ještě dodal při naší mimořádně nízké míře nezaměstnanosti) v té podobě, 

jako dosud.  

Uvažovat o tom, že lze ušetřit na provozu státu jistě lze, ale nelze šetřit na jeho provozu do nekonečna. 

To dokázala covidová krize, kdy nebyly finančně pokryty zcela zásadní rezervy pro případ takové 

zdravotní krize, platy zdravotníků atd.  Proto šetření v provozu státu má své limity a hlavně není 

 
8 Vývoj HDP v běžných cenách v roce 2010 a dále je ovlivněn vývojem implicitního deflátoru HDP, který v roce 

2010 poklesl o 1,4 % a v roce 2011 stagnoval, tedy běžné ceny poklesly, což je situace naprosto nesrovnatelná 

s vývojem v současnosti. 
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tam tolik rezerv, aby mohly zásadně a dlouhodobě vytvářet větší zdroje růstu příjmů státu 

resp. výrazně omezovat výdaje státu. 

I přes tento velmi neúplný a příliš stručný náčrt problémů rozpočtového hospodaření, je nutno vidět, 

že české státní finance jsou v relativně dobrém stavu. Jak je patrné z této tabulky, je podíl státního 

dluhu na HDP v uplynulých deseti letech relativně stabilní. Začínal na 38 % v roce 2010 a dosáhl téměř 

42 % v roce 2021. I když je tam tendence – a její příčiny byly naznačeny výše – k růstu. Za jinak stejných 

podmínek jako v roce 2019 resp. v roce 2010 by deficit rozpočtu v roce 2021 byl nesporně nižší. 

Tabulka 3: Vývoj podílu státního dluhu na HDP ČR v letech 2010–2021  

 

Zdroj: MF ČR, 2022. 

I přes vývoj státního dluhu v posledních dvou letech – v relaci k vývoji HDP – se dá hodnotit vývoj 

jako relativně uspokojivý. Pokud by se podařilo v dalších letech udržet deficit státního rozpočtu 

v rozumných mezích, pak by nemuselo dojít k výraznějšímu zhoršení relace státního dluhu vůči HDP. 

Dosavadní úvahy ministerstva financí o vývoji deficitu státního rozpočtu v příštích čtyřech letech 

tj. do roku 2025 uvádějí, že každým rokem by se měl deficit rozpočtu pohybovat kolem 300 mld. Kč. 

Za čtyři roky by se tak státní dluh zvýšil o 1 200 mld. Kč tj. až na zhruba 3 700 mld. Kč.  

To rozhodně není málo. Zvláště uvážíme-li, že současné vedení ministerstva financí vedlo v uplynulých 

letech, kdy bylo v opozici, velmi nesmiřitelnou polemiku s růstem deficitů státních rozpočtů. Velmi 

vadil především vzestup státního dluhu za funkční období minulé vlády o 800 mld. Kč. 

Dnes stejní politici, kteří považovali vzestup státního dluhu v takovém rozsahu za nepřijatelný, předloží 

návrh na růst státního dluhu ještě o polovinu vyšší než v minulých letech. Můžeme pochopit, 

že tato jejich kritika byla součástí politického boje před volbami. Nicméně předložit po volbách návrh 

na ještě vyšší vzestup zadluženosti jen dokazuje, že odbornost a neschopnost kritické analýzy dat je 

zjevně příčinou takového rozchodu mezi slovní demagogií a realitou. 

Pokud jde o budoucí vývoj relace státního dluhu k hrubému domácímu produktu, zde velkou roli bude 

hrát inflace. Např. makroekonomická predikce zpracovaná ministerstvem financí v srpnu 2022 

odhaduje růst HDP v běžných cenách pro rok 2022 na 11,3 % meziročně.9 Pokud současně dosáhne 

deficit státního rozpočtu uvažovaných 300 mld. a tedy státní dluh bude odhadem 2800 mld., pak podíl 

státního dluhu na HDP dosáhne 41,1 %. Dokonce by tak tento ukazatel mohl být – paradoxně – nižší 

než v roce 2021.10 

 
9 MF ČR (19. srpna 2022). Makroekonomická predikce – srpen 2022. https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2022/makroekonomicka-predikce-srpen-2022-48511.  
10 Pro vysvětlenou  - uvažujeme s velikostí státního dluhu 2800 a velikostí HDP 6800 mld – tedy 2800/6800. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2022/makroekonomicka-predikce-srpen-2022-48511
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2022/makroekonomicka-predikce-srpen-2022-48511
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Zda to je skutečně důkaz o zlepšení hospodaření státu – to by bylo velmi problematické tvrzení. Snížení 

podílu dluhu na HDP je především dáno konstrukcí tohoto ukazatele. Matematicky jde o zlomek, 

jehož velikost a především vývoj závisí na dynamice jmenovatele a čitatele.  

V propočtu vývoje tohoto ukazatele pro rok 2020 je dynamika čitatele 13,6 % meziročně a dynamika 

jmenovatele 11,3 % meziročně. Logicky potom musí dojít k tomu, že celkový  podíl  bude v roce 2022 

nižší než v roce 2021.  

Právě vlivem inflace, která ovlivňuje vývoj HDP, může celkový vývoj tohoto podílu v dalších letech být 

pomalejší než v minulých letech. Opticky to potom může znamenat, že se zadluženost zpomaluje 

a „stát lépe hospodaří“, ačkoli absolutní veličina vzestupu státního dluhu bude podstatně vyšší 

než v uplynulých čtyřech letech.   

Závěrem je možné uvést, že současná úroveň státního dluhu v ČR patří k nejnižším mezi zeměmi EU. 

Pokud bude i nadále pokračovat politika podpory hospodářského růstu, podpory firemního sektoru, 

bude potlačena vysoká míra inflace, pak by úroveň zadluženosti mohla i nadále zůstat pod kontrolou. 

Určitým rizikem jsou ovšem dopady současné rozvíjející se globální hospodářské krize vyvolané nejen 

konfliktem na Ukrajině, ale i neuváženými kroky ve společné ekonomické politice EU, především v nové 

energetické politice.  
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a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


