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Zadlužování krajů a obcí v České republice jako bezpečnostní téma 
 
Anotace 
 
První část studie je věnována krajům a jejich rozpočtům. Druhá část se zabývá obcemi, jejich 
rozpočty a zadlužením. Jako příklad jsou uvedeny a analyzovány tři obce s nebezpečným 
zadlužením. 
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The first part of the study is devoted to regions in the Czech Republic and their budgets. The 
second part deals with the municipalities, their budgets and their debts. As an example, 
three municipalities with dangerous debt are listed and analyzed. 
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Zadluženost krajů 
 

Vznik krajů, tedy vyšších územních samosprávných celků předpokládala Ústava už při 
vzniku České republiky. Nakonec se muselo počkat do roku 1997, kdy byl vydán ústavní 
zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Dle tohoto 
zákona byl stanoven vznik krajů na 1. ledna 2000. Samosprávné kompetence dle zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích potom získaly po volbách, které proběhly 12. listopadu 2000. 

O hospodaření krajských samospráv můžeme hovořit až od roku 2001, kdy byly 
uskutečněny rozsáhlé převody zařízení doposud spravovaných ministerstvy na kraje. Do 
pravomoci krajů přešlo mnoho samosprávných funkcí v oblasti školství (např. střední školy a 
učiliště). K financování těchto aktivit se využívalo dotací ze státního rozpočtu. Na základě 
novely zákona č 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní se kraje staly příjemci podílů na 
daňových výnosech a byl jim poskytnut příspěvek na výkon státní správy. K 1. lednu 2003 se 
uskutečnily další převody majetku (zejména silnice II. a III. tříd), kdy byla na kraje převedena 
správa organizací ze zrušených okresních úřadů. Šlo o organizace v oblasti kultury, 
zdravotnická zařízení a organizace poskytující sociální služby. Z Ministerstva financí přešlo na 
kraje 9 územních středisek záchranné služby. Rok 2003 byl z hlediska financování 
nesystémový, protože na správu převedených organizací nebyly pro tento rok stanoveny 
krajům zvýšené podíly na daňových příjmech. Tyto aktivity proto byly financovány ze 
státního rozpočtu.1 
 

Příčiny zadluženosti krajských samospráv 
 

Hlavními příčinami vzniku zadluženosti krajů se řadí podfinancovaný stav 
převedených organizací a zařízení, především nemocnic, které na kraje přešly s dluhy.2 Kraje 
se tak zpočátku vypořádávaly nejen s financováním a běžným chodem těchto zařízení, ale 
i zajišťováním prostředků na jejich oddlužení. Další problém bylo převedení 
podinvestovaných pozemních komunikací. V několika případech si tyto oblasti vyžádaly velké 
finanční investice, které kraje ze svých příjmů nebyly schopny pokrýt. Na oddlužení nemocnic 
nebo opravy silnic druhé a třetí třídy kraje začaly využívat návratné zdroje financování. 

Z těchto zdrojů kraje na financování svých potřeb čerpají nejvíce prostředky 
prostřednictvím úvěrů, a to od tuzemských bank ale i z Evropské investiční banky (dále jen 
EIB). Takto získanými zdroji krajské samosprávy financují a spolufinancují rozsáhlé investice 
do regionální infrastruktury (rekonstrukce silnic II. a III. tříd). Čerpání finančních prostředků 
z EIB je většinou rozloženo do několika splátek v rozmezí 10-25 let. 

 

                                            
1 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Praha: ASPI, 2004, s. 356-357. ISBN 978-80-7357-041-5. 
2 COGAN, Rudolf. Krajské zřízení. Praha: ASPI, 2004, s. 375. ISBN 978-80-7357-041-5. 
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Obrázek: Vývoj krajského dluhu 2004-2015.3 
 

 
 
Z rozpočtové soustavy kraje mohou využívat půjček ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury. V roce 2004 po vstupu do Evropské unie se České republice otevřela možnost 
čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. Podmínkou využití těchto zdrojů je však 
finanční účast kraje na předfinancování projektů. V současnosti se i kraje potýkají s problémy 
v čerpání dotací z důvodů nedodržení podmínek přidělených dotací. Chyby se objevují 
především v zadávání veřejných zakázek. 

Z tabulky je patrné, že krajský dluh má od roku 2004 rostoucí tendenci, přestože kraje 
hospodaří samostatně teprve několik let a neměly takovou možnost se zadlužit. V roce 2015 
dosáhl dluh krajských samospráv (včetně jejich příspěvkových organizací) výše 26,4 mld. Kč. 
Poprvé v historii také dluh krajů meziročně poklesl a to o 1,2 mld. Kč. Ani v roce 2015 kraje 
neemitovaly komunální dluhopisy.  

 
Jednotlivé kraje 

 
Podíváme-li se na jednotlivé kraje, nepředstavuje zadlužení v současnosti závažný 

problém u žádného. Nejvyšší zadlužení přepočteno na obyvatele má Olomoucký kraj.  
Olomoucký kraj je na tom nejhůře i z hlediska podílu dluhu na saldu provozního 

rozpočtu. Svůj dluh by splatil za 8 let, všechny ostatní kraje do 5 let. Tyto výsledky však lze 
spatřovat u územních celků, jejichž cílem není zisk, jako dobré.4 

                                            
3 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015. Ministerstvo financí České republiky. [cit. 2017-02-26]. 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2015/zadluzenost-
uzemnich-rozpoctu-v-roce-26255. 
4 OPLUŠTILOVÁ, Irena. Zadluženost krajských samospráv. In: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 
Sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 2015, s. 781-787. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-
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Obrázek: Dluh krajů na obyvatele v roce 2015.5 
 

 
 

Zadluženost obcí 
 

V této části studie je pojednáno o dluhu obcí, včetně dluhů jimi zřizovaných 
příspěvkových organizací a dluhů dobrovolných sdružení obcí. Obecní dluh se na veřejném 
dluhu v roce 2014 podílel pouze 4,8 %. V tomto roce se veřejný dluh snížil o 20,6 mld. Kč, 
dluh obcí klesl o 3,3 mld. Kč. Obecní zadluženost vůči veřejnému dluhu v posledních letech 
klesá. Významnost dluhu obcí se dá spatřit v jeho podílu na HDP. V letech 2003-2014 se 
tento ukazatel pohyboval v rozmezí 1,5 % - 2,5 %, přičemž jeho průměrná hodnota od roku 
2001 činila 2,18 %. Velikost dluhu obcí v České republice (2,09 % HDP) tak nebyla v roce 2014 
v porovnání s jinými státy nadměrná.6 

Dluh obecních rozpočtů tedy z globálního pohledu veřejné finance neohrožuje. 
V současnosti Česká republika konvergenční kritéria týkající se deficitu veřejných financí 
a veřejného dluhu splňuje. Podíl dluhu obcí na dluhu veřejném je nízký. V posledních 
14 letech činil průměrně 6,9 %. Podíl zadluženosti obcí na HDP je většinou neměnný. Dluh 
municipalit tedy zatím závažný problém pro veřejné finance nepředstavuje. Obce jsou ve 
svém hospodaření a rozhodování velice pečlivé a opatrné. Až na výjimky, které budou 
zmíněny v následujících kapitolách. 
 

                                                                                                                                        
100. ISBN 978-80-210-8272-4. Dostupné také z: 
http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2016.pdf#page=781. 
5 Kraje: Územní monitor. Statnipokladna.cz. [cit. 2017-02-27]. http://monitor.statnipokladna.cz/2016/kraje/. 
6 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2015, 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. 
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Struktura dluhů obcí 
 

Zadlužení obecních rozpočtů je způsobeno tím, že výdaje obcí rostou rychleji než 
příjmy.  Místní samosprávy ve svém rozhodování o zadlužení nejsou ničím omezovány. 
Obcím je zákonem umožněno vypůjčit si peníze od kohokoliv na jakoukoliv aktivitu. 
Nerozhoduje ani výše zapůjčené částky. Stát za tyto závazky neručí. Obecní dluh tvoří 
bankovní úvěry, komunální dluhopisy a přijaté návratné finanční výpomoci. Zdroje 
zadluženosti obcí představují návratné příjmy. Vedle splátky jistin je s nimi také spojeno 
úrokové zatížení. Splácení dluhu se tak může stát problémem v následujících letech, a to 
zejména za situace, kdy obec neoplývá dostatečnými možnostmi a pravomocemi na to, aby 
mohla zvýšit své příjmy.7 

Nejdostupnějším zdrojem návratného financování je bankovní úvěr. Pro obce je lehké 
úvěr získat, protože jsou vnímány jako méně rizikoví klienti.8 Nicméně dluhové náklady 
plynoucí z bankovních úvěrů mohou pro obce znamenat neúměrné finanční zatížení. 
Využitím bankovního úvěru pro splácení dluhů municipalit vzniká řada povinností.  

Další možností návratného financování je vydávání komunálních dluhopisů. Ty jsou 
upraveny zákonem o dluhopisech.9 Komunální dluhopis je dle zákona zastupitelný cenný 
papír vydaný obcí. Je s nimi spojeno právo na splacení dlužné částky a vyplácení výnosů 
z tohoto cenného papíru. Především v letech minulých docházelo k velkému využívání 
obecních dluhopisů a s nimi spojenému zadlužování veřejných rozpočtů. Obce své 
neuhrazené závazky řešily tak, že na jejich splacení využívala peníze získané emisí dluhopisů, 
čímž docházelo k rolování dluhu. 

Odborná veřejnost tento problém reflektuje a rizikovost obecních dluhopisů ukazuje 
na příkladu Smržovky. Toto město vydalo v roce 1992 dluhopisy za účelem výstavby bytů. 
Byly vydány dluhopisy v hodnotě 115 mil. Kč. Plán na luxusní čtvrť a smlouvy byly špatně 
nastaveny, partnerské firmy začaly krachovat a město přestalo být schopno splácet své 
závazky. 10 Poslední emisi obecních dluhopisů provedl Liberec v roce 2014. V současnosti 
tuto možnost návratných příjmů využívá pouze Praha a Liberec. Hlavní město Praha by se se 
svými závazky měla vypořádat do roku 2023, Liberec v roce 2025. 

Poslední položkou struktury dluhů tvoří přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní 
dluhy. Finanční výpomoc bývá poskytnuta bezúročně z rozpočtů územních samosprávných 
celků, městských částí hlavního města Prahy  a Svazku obcí nebo Regionální rady regionu 
soudržnosti. Půjčky mohou být poskytnuty Státním fondem životního prostředí a Státním 
fondem rozvoje bydlení. Účelem těchto zdrojů financování bývá většinou předfinancování 
projektů spolufinancovaných z evropských fondů, výstavba či modernizace bytového fondu, 
intenzifikace čistíren odpadních vod nebo ochrana vod. 

                                            
7 PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004, 375 s. ISBN 80-
7261-086-4. 
8 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2015, 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. 
9 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 
10 Smržovka splatí dluh podle plánu vlády. Aktualne.cz. 9. XI. 2005. [cit. 2017-03-01].  
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/smrzovka-splati-dluh-podle-planu-
vlady/r~i:article:1303/. 
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Obrázek: Struktura dluhů obcí v letech 2004-2015.11 
 

  
 

Vývoj dluhů obcí 
 

Vývoj struktury dluhů obecních rozpočtů je zachycen na obrázku výše. Dluh obcí je 
z největší části tvořen bankovními úvěry, které vykazují rostoucí trend. Druhou největší 
skupinou jsou potom obecní dluhopisy. Ty se v roce 2014 podílely na zadluženosti 13 % 
a mají klesající tendenci. Poslední položku tvoří přijaté finanční výpomoci, které v rozmezí let 
2005-2014 tvořily průměrně 11,4 % obecní zadluženosti.  Obecní dluh v roce 2014 dosáhl 
výše 88,9 mld. Kč. 

Bere-li se v potaz velikost města a zadlužení, může se konstatovat, že na celkové 
obecní zadluženosti mají největší podíl velká města. Konkrétně tedy čtyři největší města 
v České republice, tedy hlavní město Praha a statutární města Brno, Ostrava a Plzeň. Graf 
ukazuje, jak velkým procentem se tato města podílejí na celkové zadluženosti. 
 

                                            
11 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015. Ministerstvo financí České republiky. [cit. 2017-03-01]. 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2015/zadluzenost-
uzemnich-rozpoctu-v-roce-26255. 
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Obrázek: Vývoj podílu 4 největších měst na obecním zadlužení v letech 2004-2015.12 
 

 
 
 V roce 2014 se Praha, Brno, Ostrava a Plzeň podílela na dluhu municipalit  51 %. 
Samotné hlavní město Praha dokonce 38,2 %. V roce 2014 dosáhl dluh čtyř největších měst 
43,6 mld. Kč. 
 

Příčiny obecní zadluženosti 
 

Dotace 
 

Jednou formou podpory rozvoje v obci je dotační politika. Obcím je prostřednictvím 
dotací poskytnuta příležitost zlepšit kvalitu života svých občanů. Zároveň s tím ale roste 
riziko zadlužení. Dotace tak na jednu stranu vytvářejí příležitost pro rozvoj služeb pro 
občany, na druhou stranu může dojít k neúměrnému zadlužování. Dotace z evropských 
fondů a národní investiční dotace vyžadují žadatelovu spoluúčast. Některé se vyplácejí až po 
realizaci projektu. Místní samosprávy jsou nuceny doložit, že jsou schopny financovat projekt 
v plné výši, nebo alespoň částečně. Pokud obec neoplývá dostatečnými zdroji na finanční 
spoluúčast v projektu, nejsou jí tyto dotace poskytnuty. 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se dotací 
rozumí peněžní prostředky ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního 
fondu poskytnuté fyzické či právnické osobě na předem stanovený účel.13 Projevuje se v nich 

                                            
12 Zadluženost územních rozpočtů v roce 2015. Ministerstvo financí České republiky. [cit. 2017-03-03]. 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2015/zadluzenost-
uzemnich-rozpoctu-v-roce-26255. 
13 Viz § 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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přerozdělovací proces. Obec dle zákona může vystupovat jako příjemce dotace nebo jako její 
poskytovatel. 

Existují dotace vyžadující finanční spoluúčast a dotace bez finanční spoluúčasti. 
Dotace bez spoluúčasti je ta, která představuje fixní částku, kterou obec obdrží od vlády bez 
ohledu na to, zda obec na danou službu vynakládá své prostředky. Je využívána většinou pro 
aktivity důležité pro ústřední vládu, nikoli však pro územní samosprávu. Na druhé straně 
dotace se spoluúčastí mají formu určitého procentního podílu na celkově vynaložené částce. 
Obec tak musí vynaložit ze svého rozpočtu určité finanční prostředky. Tímto jsou samosprávy 
donuceny k větší zodpovědnosti. 

Čerpání prostředků z fondů státních a evropských je někdy založeno na nutnosti 
předfinancování projektů obcemi. Ty jsou tak nuceny si brát úvěry a splácet úroky, které 
následně zatěžují obecní rozpočty. S předfinancováním je spojena řada úskalí. Pokud se na 
předfinancování využije bankovního úvěru a dotace není vyplacena v plné výši, roste riziko 
zadlužení. Dále hrozí, že projekt vůbec nebude realizován, protože si to prostě obce bez 
velkého zadlužení nebudou moci dovolit. Dotace jsou také administrativně náročné  
a problematické z hlediska dohledu nad samotnou realizací projektů. I z tohoto důvodu se 
často upřednostňují velké projekty a na malé se povětšinou nedostane. 
 

Obrázek: Vývoj dotací obcím v letech 2001-2014.14 
 

 
 
Nejvíce dotací přijaly obce od jednotlivých ministerstev. Od Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání, programy sociální prevence 
a prevence kriminality. Od Ministerstva životního prostředí na výstavbu kanalizací, nakládání 

                                            
14 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené 
vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. 
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s odpady, snižování rizika povodní atd. Ze státního rozpočtu bylo převedeno do obecních 
rozpočtů 46,3 mld. Kč. 

Zajímavým tématem jsou v tomto ohledu kapitálové investiční dotace. Tedy dotace 
na investiční akci, která je poskytnuta na pořízení nebo obnovu majetku. Ty vyžadují finanční 
spoluúčast v rozmezí 10-50 % nákladů. Toto je jedním z důvodů zadlužování obcí. Dotace 
jsou většinou časově omezené, a proto nutí obecní zastupitelstva jednat. Nízký rozpočet 
vede k tomu, že se investice řeší úvěry. Investiční dotace jsou významnou položkou rozpočtu, 
v roce 2014 tvořily jednu pětinu obecních příjmů. Dotaci na investiční akci získalo v roce 
2013 celkem 56 % obcí.15 

Další významnou entitou poskytující dotace byly od vstupu České republiky do 
Evropské unie evropské fondy. V letech 2013 a 2014 tvořily polovinu všech dotací obcím. Od 
roku 2008 do roku 2014 obdržela Česká republika dotace ve výši 490,2 mld. Kč. Podílely se na 
tom převážně tři fondy – Evropský fond pro regionální rozvoj 54 %, Fond soudržnosti 44 % 
a Evropský sociální fond 2 %. Do obecních rozpočtů kromě Prahy z toho putovalo 16 % 
(79,3 mld. Kč).16 V roce 2014 to bylo 22,2 mld. Kč. 

 
Kapitálové výdaje 

 
Jedním ze zdrojů zadlužení mohou být kapitálové výdaje. To jsou takové výdaje, které 

obec investuje do svého majetku. Mohou sloužit také ke splácení půjček, které obce uzavřely 
k financování dlouhodobých investičních potřeb. Velkým podílem návratných půjček 
k financování investic se obce mohou dostat do problémů, protože splácení půjček pohltí 
významnou část obecních rozpočtů.17 Většina kapitálových výdajů se vynakládá na projekty, 
které jsou neziskové, a proto nenapomáhají splácení dluhu.18 Celkový objem výdajů obecních 
rozpočtů v roce 2014 byl 270,6 mld. Kč. 

Kapitálové výdaje obcí směřovaly z největší části na dopravu a vodní hospodářství. 
Objem výdajů obcí v těchto oblastech v roce 2014 činil 40,8 mld. Kč. Tedy více než polovinu 
všech kapitálových výdajů v tomto roce. Další investice byly vynakládány na bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj  (14,8 mld. Kč), vzdělávání a školské služby (11 mld. Kč), 
tělovýchovu  a zájmovou činnost (5,5 mld. Kč) a ochranu životního prostředí (5,1 mld. Kč).19 
 

                                            
15 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Investiční dotace obcí pod drobnohledem. Moderní obec, 6. X. 2014. [cit. 2017-03-06]. 
http://moderniobec.cz/investicni-dotace-obci-pod-drobnohledem/. 
16 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Obce a dotace z evropské unie. Deník veřejné správy, 8. VI. 2015. [cit. 2017-03-06]. 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6694684 
17 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: územní aspekty veřejných finance. Praha: Victoria Publishing, 
1995, 268 s. ISBN 80-7187-024-2. 
18 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené 
vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. 
19 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené 
vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0. 
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Obce s nebezpečnou zadlužeností 
 

I když zadluženost obcí celkově není vysoká, lze v České republice najít i obce, které 
nejsou schopné splácet svůj dluh.20 Většinou za to může neuvážlivost zastupitelstva, které si 
vypůjčí na projekty, jež není obec schopna zafinancovat. V této studii bude pojednáno 
a třech obcích, kterým zadlužení z let minulých ztrpčuje život. Budou to obce Prameny, 
Bublava a Turovice. 
 

Prameny 
 

Obec Prameny leží v Karlovarském kraji. V současnosti zde žije 117 obyvatel.21 
V polích na území obce vyvěrají minerální prameny. Obec je nejzářnějším příkladem 
špatného hospodaření. V 90. letech dlouholetý starosta Václav Brenner usiloval 
o vybudování stáčírny minerálních vod a lázní. Obec získala pro tuto stavbu územní 
rozhodnutí, stavební povolení i licenci na minerální vody. Bylo investováno do pozemků, kde 
měla stáčírna s lázněmi stát. Pro protesty ochranářů a občanských sdružení ale z projektu 
vycouvali investoři a ke stavbě nedošlo. Obec se však už dostala do dluhů převyšujících 100 
milionů korun. Prameny nemají finance na běžnou správu obce. Bortí se chodníky, 
poškozené osvětlení nikdo nemění a rozbitá je i kanalizace, která způsobuje obyvatelům 
velké problémy na svých pozemcích. 

Zadlužení mělo za následek rozpad zastupitelstva v obci. Nějakou dobu obec řídil  
i ministerstvem vnitra pověřený správce. Ten ovšem oddlužení řešit nemohl, mohl spravovat 
jen opravdu nezbytný chod obce. V současnosti už Prameny mají své zastupitelstvo 
i starostku. Vyjednávají o pomoci se státem, krajem i soukromníky. Obci bylo nabídnuto 
poskytnutí částečně nevratné půjčky ministerstvem financí, ale to nemůže peníze 
poskytnout, protože má obec zablokované účty exekutorem. Karlovarský kraj nabídl pomoc 
odkoupením části pozemků, ale ani k tomu dosud nedošlo.22 Současné zastupitelstvo tvrdí, 
že obci by pomohlo oddlužení formou bankrotu. To ale současná legislativa neumožňuje. 
Vláda pracuje na přípravě zákona o insolvenci obcí, ale není jisté, jestli bude vůbec navrhnut. 
 

                                            
20 VOKURKOVÁ, Kateřina. Příběhy českých Detroitů. Tak vypadá boj s obřími dluhy. Aktualne.cz, 12. VIII. 2013. 
[cit. 2017-03-08]. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pribehy-ceskych-detroitu-jak-vypada-boj-s-obrimi-
dluhy/r~91ecdc3e02c011e38b280025900fea04/ 
21 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2016. Český statistický úřad. [cit. 2017-03-08]. 
https://www.czso.cz/documents/10180/32853387/1300721603.pdf/cba78096-1cf5-4fde-b20a-
3074b2f135f9?version=1.0. 
22 DOLANSKÁ, Jitka. Prameny jsou na suchu, plán na jejich oddlužení nevyšel. iDnes.cz, 15. II. 2016. [cit. 2017-
03-09]. http://vary.idnes.cz/obec-prameny-ma-financni-potize-d3m-/vary-
zpravy.aspx?c=A160215_2225600_vary-zpravy_ba 
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Bublava 
 

Další obcí, o které bude pojednáno blíže, je Bublava. Obec leží v Karlovarském kraji 
a k 1. lednu 2016 měla 392 stálých obyvatel.23 Bublava se o nechtěnou pozornost přihlásila 
na přelomu tisíciletí. V roce 1999 si zastupitelstvo odhlasovalo výstavbu akvaparku. Chtělo 
přilákat turisty, ale místo toho přilákalo dluhy. V roce 2002 se se stavbou akvaparku ustalo 
a dodnes nedokončená stavba hyzdí panorama obce. Spor vede obec se společností Skanska, 
která měla stavbu provést. Obec společnosti zaplatila za první část stavby 57 milionů Kč. Tyto 
peníze získala hlavně ze státních dotací. Ty ovšem musí následně vrátit. Stát obci část dluhu 
odpustil. Přesto Bublavě vznikl dluh ve výši 31 milionů Kč. Obec byla nucena rozprodat 
majetek. Tím získala 12 milionů Kč. Současný dluh dosahuje výše 19 milionů Kč.24 Obec nemá 
žádné prostředky na svůj rozvoj. Nezbývá jí nic jiného než postupně rozprodávat majetek 
a dluh postupně splácet. 
 

Turovice 
 

Turovice leží ve Zlínském kraji a k 1. lednu 2016 zde žilo 217 obyvatel.25 I Turovice se 
potýkají s finančními problémy. Ve Zlínském kraji je to každá pátá obec. V roce 2006 získaly 
Turovice dotaci na stavbu domu pro seniory. Mělo být postaveno 52 bytů. Stavba se ovšem 
protáhla a stavební firma od projektu odstoupila. Projekt byl přerušen v roce 2008. V obci 
zbyl rozestavěný objekt a dluh ve výši 80 milionů Kč. Dluh tvoří dotace 42 milionů Kč od 
ministerstva pro místní rozvoj, kterou musejí Turovice vrátit a penále ve skoro stejné výši. 
Obec hospodaří s rozpočtem 2 miliony Kč a splácí 25 000 Kč měsíčně. Poslední šancí pro obec 
by bylo, kdyby jí dluh odpustilo ministerstvo financí.26 
 

Možnosti obcí regulovat dluh 
 

Obec jako základní územní samosprávná jednotka zajišťuje  a zabezpečuje řadu úkolů 
a služeb pro své obyvatele. Na to vynakládá určité výdaje, které jsou nedílnou součástí 
každého rozpočtu. Místní samosprávy hospodaří podle svého rozpočtu s příjmy a výdaji 
a využívají u toho vlastní peněžní fondy. Pokud obec nedokáže zajistit potřebné úkony 
z vlastních prostředků, je nucena využít cizích finančních zdrojů. Tím se zadlužuje. Aby mohla 
obec splácet své dluhy, potřebuje navýšit své příjmy. Existuje několik možností, jak toho 

                                            
23 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2016. In: Český statistický úřad. [cit. 2017-03-09]. 
https://www.czso.cz/documents/10180/32853387/1300721603.pdf/cba78096-1cf5-4fde-b20a-
3074b2f135f9?version=1.0. 
24 VOKURKOVÁ, Kateřina. Příběhy českých Detroitů. Tak vypadá boj s obřími dluhy. Aktualne.cz, 12. VIII. 2013. 
[cit. 2017-03-08]. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pribehy-ceskych-detroitu-jak-vypada-boj-s-obrimi-
dluhy/r~91ecdc3e02c011e38b280025900fea04/ 
25 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2016. In: Český statistický úřad. [cit. 2017-03-10]. 
https://www.czso.cz/documents/10180/32853387/1300721603.pdf/cba78096-1cf5-4fde-b20a-
3074b2f135f9?version=1.0 
26  TLACHOVÁ, Martina. Zadlužené Turovice se bojí o svou budoucnost. Česká televize, 25. X. 2012. [cit. 2017-
03-10]. http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/201018-zadluzene-turovice-se-boji-o-svou-
budoucnost/ 
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docílit – navýšením místních poplatků, zvýšením daně z nemovitostí, snahou o úsporu na 
výdajové stránce a prodejem obecního majetku. 
 
 Místní poplatky 

 
Místní poplatky, některými autory též nazývané místní daně, se počítají mezi daňové 

příjmy. Jako místní jsou označovány proto, že jsou spravovány municipalitami a jsou jejich 
příjmem.27 Zavedení místního poplatku v oblasti samostatné působnosti je výhradně 
v kompetenci obce. Pokud obec poplatek zavede, stává se povinný pro občany s trvalým 
pobytem v obci. Poplatky se zavádějí obecně závaznou vyhláškou, ve které se upravují 
podrobnosti jejich vybírání, stanoví se sazba poplatku, splatnost a případné úlevy 
a osvobození od poplatků.28 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích taxativně vymezuje 
místní poplatky, které mohou být obcemi vybírány: 

 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, 

 poplatek za užívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 

 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace. 
 
Důvodem, proč obce místní poplatky vybírají, je zisk finančních prostředků do svých 

rozpočtů. Ty pak mohou použít k financování místních veřejných statků. Poplatky v průměru 
nepřesahují 2 % z celkových příjmů obecních rozpočtů. 

Přesto vhodně doplňují příjmy rozpočtu obce a napomáhají snižovat napjatost ve 
finančním hospodaření obce.29 
 

Daň z nemovitosti 
 

Daně z nemovitých věcí jsou tzv. svěřenou daní. Celý výnos této daně plyne přímo do 
obecních rozpočtů.30 Výnos daně z nemovitých věcí se v posledních letech zvyšoval. 
S platností novely zákona o dani z nemovitosti, která v roce 2012 stanovila speciální sazby 
pro některé pozemky. Obce mohou od roku 2009 stanovit obecně závaznou vyhláškou pro 

                                            
27  HAMERNÍKOVÁ, Bojka; MAAYTOVÁ, Alena a kol. Veřejné finance. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer, 2010, 340 s. ISBN 978-80-7357-497-0. 
28 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 
588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
29  PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 
588 s. ISBN 978-80-7357-614-1. 
30 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. 
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všechny nemovitosti na svém území jeden místní koeficient modifikující výslednou daň. Této 
možnosti navýšení příjmů však využívá minimum obcí. Konkrétně 514 obcí v roce 2014, tedy 
12 % z celkového počtu obcí.31 

 
Úspora výdajů 

 
Municipality by se měly v zájmu svých občanů snažit o úsporu peněžních prostředků. 

Vyčerpání veškerých úspor se může projevit ve výrazném omezení nebo zhoršení kvality 
poskytovaných služeb obyvatelstvu. Obce mohou výdaje snižovat téměř ve všech oblastech 
dle funkčního členění rozpočtové skladby: 

 

 bezpečnost státu a právní ochrana (obecní policie, požární ochrana), 

 služby pro obyvatelstvo (komunální služby a územní rozvoj, kultura, vzdělávání  
a školské služby, zdravotnictví), 

 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (služby a cestovní ruch, vnitřní obchod, 
údržba silnic a chodníků), 

 všeobecná veřejná správa a služby (zastupitelské orgány a volby, finanční operace), 

 sociální věci a politika zaměstnanosti (zřizování sociálních zařízení), 

 zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (obhospodařování obecních lesů). 
 

Prodej majetku obce 
 

Vlastnictví majetku je důležitým ekonomickým předpokladem existence místní 
samosprávy. Obecní zastupitelstvo má právo nakládat s majetkem obce dle vlastního 
uvážení. V případě nadměrného zadlužení může zastupitelstvo rozhodnout o rozprodeji 
obecního majetku. V situaci, kdy je nadměrně zadlužená obec nucena poskytnout finanční 
prostředky okamžitě, je zpravidla donucena prodat svůj majetek pod cenou. 

 
Sdílené daně 

 
Pravomoci municipalit ohledně příjmové stránky rozpočtu jsou velice omezené. 

Protože největší část (60-80 %) z provozních příjmů získávají obce od státu v podobě dotací 
a sdílených daní.32 

Za sdílené daně se u nás dají označit: 
 

 daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, 

 daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných (70 % výnosu z této 
daně), 

 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 

                                            
31 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Daň z nemovitosti – jedná se opravdu o nevýznamnou daň? Deník veřejné správy, 9. XI. 
2015. [cit. 2017-03-11]. http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6703184 
32 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Potřebují obce finanční ústavu? 11. VII. 2014. [cit. 2017-03-11]. 
https://moderniobec.cz/potrebuji-obce-financni-ustavu/ 
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 daně z příjmů právnických osob, nejsou-li poplatníkem samy obce, 

 daně z přidané hodnoty. 
 
U rozpočtového určení daní došlo k velkým změnám v roce 2013.  Výhodou těchto 

změn bylo zmenšení rozdílů příjmů obcí v závislosti na jejich velikosti.  Změna proběhla pod 
tlakem starostů menších obcí. Rozdíly mezi příjmy na obyvatele byly i několikanásobné. 
Určité rozdíly zůstaly, ale ty odrážejí skutečnost, že větší města poskytují více služeb nejen 
svým obyvatelům, ale působí jako spádové i pro menší obce.  

Vzhledem k výši příjmů z těchto daní se obce stávají závislými. Výhodou je, že 
dostanou určitý obnos prostředků bez ohledu na své aktivity. Sdílení výnosu daní z příjmů 
fyzických osob samostatně výdělečně činných je správná myšlenka. Ve většině případů se 
místo podnikání shoduje s místem trvalého pobytu, dle kterého se příjmy rozdělují. 
Municipalita financuje infrastrukturu, která je využívána podnikatelem. Obec je tak 
motivována, aby podporovala soukromé podnikání na svém území.33 

Nevýhodou sdílených daní je, že obecní představitelé nemohou pružně reagovat na 
priority obyvatel. Výši příjmů ze sdílených daní nemohou svými zásahy nijak ovlivnit. Daně 
jsou rozdělovány přesně podle pravidel zákona o rozpočtovém určení daní.34 

 
Regulace zadluženosti územních samosprávných celků 

 
Regulace obecního dluhu ze strany státu v devadesátých letech téměř neexistovala. 

První pokus proběhl v roce 1997, kdy vláda učinila pokus  o regulaci zadluženosti obcí pomocí 
kritérií pro poskytování účelových dotací obcím. V tomto roce museli ministři přihlédnout při 
poskytování dotací k tomu, jestli žádající obec dosáhla minimálně vyrovnaného hospodaření. 
Tento postup byl obcemi hojně kritizován. Nakonec z toho v letech 1998-2000 vzniklo 
stanovisko, že u žádající obce nesmí podíl dluhové služby vůči běžným příjmům rozpočtu 
přesahovat 15 %. 

Další pokus o regulaci dluhů municipalit proběhl v roce 2001. Obce od této doby 
můžou vydávat dluhopisy. Zároveň však vláda získala právo schválit obcím uzavření smlouvy 
o úvěru či půjčce ze zahraničí. Tato legislativa byla též kritizována. Vláda totiž získala 
pravomoc rozhodovat o závazku obce, aniž by byla stanovena kritéria. Byl to tedy zásah do 
samostatné působnosti územních samospráv. 

V roce 2004 přišla další vládní snaha o zlepšení dohledu nad financemi územních 
samosprávných celků a usnesení o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele 
dluhové služby. Toto usnesení ukládalo místopředsedovi vlády a ministru financí povinnost 
sledovat zadlužení územních samospráv dle ukazatele dluhové služby. Poté měli předkládat 
vládě zprávy o vývoji zadluženosti krajů a obcí. Výpočet provádělo Ministerstvo financí všem 
obcím v České republice. Stanovená výše tohoto indikátoru dluhové služby byla stanovena 
na 30 %. Celky, které tuto hranici překročily, byly obeznámeny dopisem od Ministerstva 
financí. Pokud své finance nedostaly pod kontrolu, byly jim snižovány dotace ze státního 

                                            
33 KYPETOVÁ, Jaroslava. Změna motivačních prvků v RUD – kosmetika nebo řez? Deník veřejné správy, 29. X. 
2015.  http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6702450 
34 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). 
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rozpočtu. Ukazatel dluhové služby se poprvé počítal v roce 2004 za rok 2003.35 V roce 2008 
byl ukazatel dluhové služby, jakožto nástroj sledování zadluženosti samosprávných celků, 
zrušen. 

Od roku 2010 byla využívána nelegislativní opatření pro sledování zadlužených obcí 
prostřednictvím tzv. monitoringu hospodaření obcí. Zde je možné stanovit základní ukazatele 
pro bezpečné zadlužení. Na základě výsledků hospodaření obcí a jimi zřízených 
příspěvkových organizací se vypočítá soustava informativních a monitorujících ukazatelů 
(SIMU). Tyto ukazatele se dělí na informativní ukazatele: 

 

 počet obyvatel obce, 

 příjem celkem (po konsolidaci), 

 úroky, 

 uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků, 

 dluhová služba celkem, 

 ukazatel dluhové služby (v %), 

 aktiva celkem, 

 cizí zdroje, 

 stav na bankovních účtech celkem, 

 úvěry a komunální dluhopisy, 

 přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, 

 zadluženost celkem, 

 podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %), 

 osmileté saldo, 

 oběžná aktiva, 

 krátkodobé závazky, 
 
a monitorující ukazatele: 
 

 podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) – míra zadlužení majetku, 

 celková (běžná) likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků.36 
 
Ministerstvo financí každoročně provádí výpočet těchto ukazatelů. Vyhodnocuje 

výsledky a pokud obec nesplní kritéria, je o tom informována. 
Obec též může využít nezávislého hodnocení stavu svých financí zvané rating. Česká 

právní úprava rating obce neobsahuje. Proto obce nejsou povinny rating zjišťovat a je to 
pouze jejich dobrovolnou záležitostí. V současné době se ratingem municipalit u nás zabývá 
například společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Ta hodnotí v tzv. iRatingu 
27 ukazatelů za poslední tři roky. Dvacet ukazatelů je finančních (zadluženost, schodek 

                                            
35 Zprávy Ministerstva financí České republiky, 2004, č. 3. 
http://www.denik.obce.cz/go/dokumenty/Z_mf/rok_04/3_04/text3_04.htm. 
36 Monitoring hospodaření obcí. Ministerstvo financí České republiky. 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/monitoring-hospodareni-obci. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Bc. Lukáš Vrátný, Zadlužování krajů a obcí v České republice jako bezpečnostní téma (2018_A_02) 

 

 
16 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

rozpočtu apod.) a sedm nefinančních (infrastruktura, věkové složení obyvatel atd.). Po 
vypočtení je municipalitě přidělen ratingový stupeň v rozmezí od A+ po C-.37 

 
Další možné způsoby regulace zadluženosti místních samospráv jsou preventivní 

opatření: 
 

 omezení zástavy určitého majetku, 

 omezení ručení za třetí osobu, 

 obezřetnější přijímání úvěrů, 

 zákaz financovat běžné výdaje cizími zdroji, 

 zákaz spekulativního investování, 

 pojistné mechanismy zadlužených obcí, založení monitorovací agentury a lepší 
evidence dluhů a majetku obcí, 

 povinný rating obcí, 
a sankční opatření: 

 nucená správa obce, 

 neplatnost majetkoprávních úkonů.38 
 
Začátkem roku 2017 byl schválen dlouho diskutovaný zákon řešící rozpočtovou 

odpovědnost územních samosprávných celků. Česká republika byla posledním státem 
Evropské unie, který neměl hlavní zásady fiskální politiky definované zákonem. V lednu 2017 
byl přijat zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.39 Ten dává možnost 
vládě pozastavit obcím 5 % příjmů ze sdílených daní, pokud jejich zadluženost bude vyšší než 
60 % průměru příjmů za poslední 4 roky. Při zadlužení vyšším než 60 % průměrů příjmů 
bude místní samospráva vyzvána, aby svůj dluh snižovala. Povinností obce bude, aby 
snižovala dluh o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Pokud 
toto nesplní, zadržené prostředky ze sdílených daní budou použity na úhradu dluhu dotyčné 
samosprávy.40 
 

                                            
37 KAMENÍČKOVÁ, Věra. Rating obcí. Deník veřejné správy, 1. IV. 2014. 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6641648 
38 PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a region: teorie a praxe. 3. aktualizované a rozšířené 
vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, s. 190. ISBN 978-80-247-5608-0. 
39 Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. 
40 PAVELEK, Petr. Zákon o rozpočtové odpovědnosti samosprávy neochromí. Ministerstvo financí České 
republiky, 27. I. 2017. 
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2017/petr-pavelek-zakon-o-rozpoctove-odpovedn-27438 
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Závěr 
 

Zadlužení veřejného sektoru je v dnešní době diskutované téma. Tato studie se na 
snažila o zachycení tohoto fenoménu pohledem na veřejné rozpočty v České republice. Byla 
analyzována data na všech úrovních veřejné správy. V první části studie byl popsán problém 
státního dluhu. Jeho postupného růstu a důvodů, které k tomu vedly. Ve druhé části byly 
rozebrány rozpočty vyšších územně samosprávných celků. Třetí část je věnována obcím 
a jejich rozpočtům a dluhům. 

 
Co se týče rozpočtů krajských samospráv, je nutno konstatovat, že zde žádné 

bezpečnostní riziko ze zadlužení nehrozí. Kraje v České republice nejsou zadlužené natolik, 
aby to ohrožovalo jejich fungování, natož jejich obyvatele. 

Podíváme-li se na zadlužení municipalit, zde už u některých můžeme shledat, že jejich 
dluh představuje bezpečnostní riziko. Některé obce v České republice jsou natolik zadlužené, 
že by bez podpory z vyšších celků (krajů, vlády) nebyly schopné zajistit běžné fungování. Tyto 
obce nemají finance na žádné investice do oprav a zvelebování svého území. Dluhy jsou 
většinou tak vysoké, že není možné z rozpočtu obce v dohledné době toto zadlužení 
eliminovat. V zadlužených obcích nefunguje základní obslužnost.41 

 

                                            
41 PAULENKOVÁ, Kristýna. Svítí se jen občas, trávu sečou dobrovolníci. Velké dluhy má 28 obcí. iDnes.cz, 23. IX. 
2016. [cit. 2017-03-14]. http://ekonomika.idnes.cz/hrozici-platebni-neschopnost-na-seznamu-ministerstva-je-
dvacet-osm-obci-144-/ekonomika.aspx?c=A160919_164311_ekonomika_kris 


