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Bc. Lucie Tarbajovská 
 
Státní dluh 
 
Anotace 
 
Tato studie pojednává o státním dluhu a jeho vlivu na bezpečnost státu. Na úvod ve zkratce 
definuje základní pojmy, jako jsou rozpočtová soustava, státní dluh a dluhová krize. V další 
části se věnuje dopadům státního dluhu na bezpečnost státu. Poslední část studie se týká 
konkrétního příkladu zadluženosti Řecka, které je nejzadluženějším státem v Evropské unii. 
Zmíněna jsou i vyjádření některých politických stran v České republice k tématu. 
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Summary 

 
This study deals with state debt and its impact on state security. At the beginning, it briefly 
defines basic concepts such as the budget system, state debt and the debt crisis. The next 
section deals with the impact of state debt on state security. The last part of the study 
concerns a concrete example of Greece's indebtedness, which is the most indebted state in 
the European Union. Some of the political parties priorities in the Czech Republic are also 
mentioned. 
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Úvod 
 
Tato studie pojednává o státním dluhu a jeho vlivu na bezpečnost státu. Na úvod ve 

zkratce definuje základní pojmy, jako jsou rozpočtová soustava, státní dluh a dluhová krize. 
V další části se věnuje dopadům státního dluhu na bezpečnost státu. Poslední část studie se 
týká konkrétního příkladu zadluženosti Řecka, které je nejzadluženějším státem v Evropské 
unii. 

 
Rozpočtová soustava, státní dluh a dluhová krize 
 
Předpokladem řádného fungování státu je vybudování odpovídající rozpočtové 

soustavy. Tuto soustavu můžeme rozdělit na oblast veřejných rozpočtů, kam patří 
centralizovaný státní rozpočet, decentralizované rozpočty na jednotlivých úrovních územní 
samosprávy (např. rozpočty obcí a krajů) a rozpočty veřejnoprávních organizací s právní 
subjektivitou (např. příspěvkové organizace). Zásadní postavení v této soustavě má státní 
rozpočet, neboť soustřeďuje a přerozděluje rozhodující část veřejných financí. V mnoha 
zemích jsou v rozpočtové soustavě využívány kromě veřejných rozpočtů také další 
mimorozpočtové fondy. Na centrální úrovni se tyto fondy často nazývají státní fondy. Může 
se jednat např. o fondy sociálního zabezpečení.1 

Zadluženost státu se dá pojmenovat jako státní, veřejný nebo vládní dluh. Jednotná 
definice tohoto pojmu neexistuje, proto vyberu jen jednu z nich. „Státní dluh je tvořen 
závazky vlády. Společně s dluhem mimorozpočtových fondů, místních rozpočtů a dluhem 
zdravotních pojišťoven tvoří veřejný dluh. Státní dluh vzniká deficitním financováním státního 
rozpočtu a je financován pokladničními poukázkami, státními dluhopisy (obligacemi), 
přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.“2 

Další pojem, který je třeba si objasnit, je tzv. dluhová krize. Dluhová krize je jednou ze 
tří typů finanční krize. Pojem dluhové krize je používán převážně k označení externích 
dluhových krizí, které se projevují neschopností země splácet zahraniční dluh. Dluhová krize 
se rozděluje na vnější dluhovou krizi a na interní dluhovou krizi. Vnější dluhová krize se 
projevuje tehdy, pokud své zahraniční dluhy nesplácí zadlužené soukromé firmy a banky. 
Interní dluhová krize se projevuje vleklou vnitřní předlužeností ekonomik, platební 
neschopností podniků a nárůstem objemu klasifikovaných úvěrů.3 

 
Státní dluh České republiky 
 
Česká republika je z pohledu zadlužení stabilní zemí, ale její veřejné zadlužení podle 

aktuálních dat rostlo nejrychleji v EU. Česká republika má jeden z nejnižších státních dluhů 
v Evropské unii. Státní dluh činí přibližně 1,7 bilionů korun4 a tím se řadí na čtvrté místo 
s nejnižším státním dluhem v EU. Největší zadlužení v Evropské unii vykazuje Řecko a nejnižší 

                                            
1 Rozpočtová soustava. 2018 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: 
 http://www.ekonomikon.cz/finance/rozpoctova-soustava/ 
2 Státní dluh. 2017 [cit. 2018-04-02]. https://www.penize.cz/statni-dluh 
3 Státní dluh. 2017 [cit. 2018-04-02]. https://www.penize.cz/statni-dluh 
4 Veřejný dluh České republiky.. 2018 [cit. 2018-04-02]. http://www.verejnydluh.cz/ 
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Estonsko.5 Nejzadluženějším státem světa jsou Spojené státy americké, jejichž státní dluh 
činí téměř 20 bilionů dolarů.  

 
Dopady státního dluhu na bezpečnost 
 
Stále rostoucí státní dluh může mít i závažné dopady na bezpečnost státu. Pokud má 

stát příliš vysoký státní dluh, nebude tolik investovat. Pokud stát nemá dostatek financí na 
investice, špatně se mu generuje zisk a přichází tak o příležitosti, které by mu mohli pomoci 
začít dluh splácet.6 Dále nemusí mít potřebné finance na různé sekce ve státní správě např. 
na platy státních zaměstnanců, včetně policistů, hasičů nebo řidičů dopravních prostředků 
městské hromadné dopravy. Vysoký státní dluh také může vést k otřesu trhu práce, kdy by se 
dramatický zvýšila nezaměstnanost. Nezaměstnanost by se především dotkla mladých lidí. To 
by mohlo vést k odchodu vzdělaných mladých lidí do zahraničí. Tento problém může vést 
k různým demonstracím a stávkám.  Dalším z problémů státního dluhu je, sociální napětí  
a nárůst kriminality ve společnosti. Určitě by došlo i k nedůvěře k vládě ze strany občanů.  

 
Dluhová krize v Řecku 
 
Počátek řecké dluhové krize se datuje od roku 2001, kdy se Řecko stalo členem 

eurozóny. Podle odborníků nebylo Řecko na přijetí eura vůbec připraveno. Již před svým 
vstupem do eurozóny bylo Řecko zemí, která hospodařila s vysokým dluhem. Bylo také 
známo svým štědrým sociálním systémem (např. Řekové odcházejí do důchodu dříve než 
v jiných evropských zemích), šedou ekonomikou a nefunkčním systémem výběru daní  
a špatným hospodařením. Další příčinou krize je počet vládních úředníků, kteří jsou placeni 
lépe než zaměstnanci v soukromém sektoru. Dále je v Řecku vysoká míra korupce. Podle 
Transparency International se Řecko řadí mezi země se silným korupčním prostředím. Na 
záchranu Řecka byla poskytnuta celá řada finančních prostředků. Největším problémem 
Řecka bylo a je, že nedosahovalo požadovaných kritérií, která stanovila EU. Řecko muselo 
požádat o finanční pomoc Mezinárodní měnový fond a ostatní země eurozóny. Mezinárodní 
měnový fond a státy eurozóny se domluvily, že poskytnou finanční pomoc jen za podmínky, 
že Řecko přijme drastická úsporná opatření.7 Jednalo se např. o: 

 
a) Snížení nejvyšších důchodů s cílem ušetřit 500 milionů eur, 
b) Snížení prémií a příplatků státním zaměstnancům, 
c) Přijetí zákona o progresivní daňové stupnici 
d) Zvýšení sazby DPH s cílem uspořit alespoň 1,8 mld. eur 
e) Zvýšení spotřební daně na paliva, alkohol a tabákové výrobky s cílem uspořit alespoň 

1 mld. eur 
f) Akční plán vytvářející ústřední orgán zodpovědný za zadávání veřejných zakázek.8 

                                            
5 Zadlužení států Evropské unie kleslo. 2017 [cit. 2018-04-02]. http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/ 
makroekonomicka-data/zadluzeni-statu-eu-kleslo-v-cesku-je-ctvrte-nejnizsi-1331611 
6 Vývoj vládního dluhu: Příčiny, dopady a možná regulatorní řešení. 2015 [cit. 2018-04-02]. 
http://bankovnictvionline.cz/banky-finance/vyvoj-vladniho-dluhu-priciny-dopady-mozna-regulatorni-reseni 
7 Řecká dluhová krize. 2016 [cit. 2018-04-02]. http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-euro/recka-dluhova-
krize-mesic-po-mesici-000124/ 
8 Úsporná opatření. Deník.cz: Téma, 2017 [cit. 2018-04-02]. https://www.denik.cz/tema/recko_uspory.html 
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První půjčka Řecku byla schválena v roce 2010 ve výši 110 miliard eur. Od členských 
zemí v eurozóně dostaly 80 miliard a od Mezinárodního měnového fondu obdržely 30 miliard 
eur. Podmínkou čerpání finanční pomoci byl závazek Řecka pokračovat v reformách 
veřejných financí a hospodářské politiky. Druhá půjčka byla schválena v roce 2012 ve výši 
130 miliard eur. Řecko se musí neustále vypořádat se ztracenou důvěrou investorů 
a věřitelů, s vysokou nezaměstnaností a klesající konkurenceschopností ekonomiky. 
V současnosti se ale Řecko potýká s rostoucím sociálním napětím, které je způsobeno 
především vysokou mírou nezaměstnanosti, poklesem konkurenceschopnosti a poklesem 
produktivity práce. Růst sociálního napětí je pro Řeckou vládu významnou překážkou pro 
rychlejší zavádění tvrdých úsporných opatření.9  

 
Postoje politických stran 
 
Politické hnutí ANO 
 
Za bývalé vlády hnutí ANO kleslo zadlužení státu o 70 miliard. Dále se politické hnutí 

chlubí přebytkem z roku 2016, který činil 61,8 miliard, což je prý nejlepší výsledek od vzniku 
samostatného státu. Cílem hnutí je se starat o peníze daňových poplatníků s péčí řádného 
hospodáře, snižovat dluh a hospodařit s přebytkem v závislosti na investičních možnostech. 
Hnutí ANO chce zajistit nízké daně a vysoké platy. Dále slibuje boj proti klientelismu, korupci 
nehospodárnosti a předraženým zakázkám.10 

 
TOP 09 
 
Strana TOP 09 chce, aby stát hospodařil odpovědně, tak aby v horších časech 

nemusel stát přistupovat k opatřením, která by negativně zasáhla do života lidí, tedy 
zvyšováním daní. TOP 09 ve svém volebním programu pro rok 2017 slibovala při růstu 
ekonomiky nad 2% HDP, že bude vytvářet rezervy a že bude rozpočet pak vyrovnaný. Strana 
tedy chce také státní dluh pomalu snižovat, a to případným zvýšením daní nebo snížením 
výdajů státu.11 

 
Pirátská strana 
 
Představitelé Pirátské strany ve svém volebním programu 2017 zmiňovali, že by také 

chtěli snižovat státní dluh. Pirátská strana toho chce dosáhnout především výběrem daní 
zejména u subjektů, které z Česka vyvádějí stovky miliard v nezdaněných ziscích. Toho chce 
dosáhnout zavedením přísnějšího dohledu a sankcí v případě vyvádění zisků. Dále chtějí 
zavést např. zvýšení poplatků za těžbu národního bohatství. Pirátská strana také chce 

                                            
9 Řecká dluhová krize. Euractiv, 2016 [cit. 2018-04-02]. http://euractiv.cz/factsheet/ekonomika-a-euro/recka-
dluhova-krize-mesic-po-mesici-000124/ 
10 Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO, 2017 [cit. 2018-05-02].  
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf 
11 Hospodářská politika. TOP 09, 2017 [cit. 2018-05-02]. https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/ 
volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html 
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podpořit sektorovou daň pro banky, telekomunikace, vodárny a jiné trhy, kde je malá 
konkurence a vytvořený zisk jde zpravidla do zahraničí.12 
 

Závěr 
 
Státní dluh není považován tuzemskou společností za závažný bezpečnostní a sociální 

problém. Možná je to právě tím, že státní dluh České republiky není oproti ostatním unijním 
státům tak vysoký. To ale neznamená, že nemůže dojít k jeho rapidnímu navýšení 
a propuknutí problémů v různých sférách společnosti. Vysoký státní dluh může vést 
k dluhové krizi, která může vyvolat vysokou nezaměstnanost a sociální nepokoje. Jako za 
jeden z příkladů se dá brát právě řecká dluhová krize, které se potýká se sociálním napětím, 
vysokou nezaměstnaností a demonstracemi. Je tedy zřejmé, že by stát měl mít připravená 
opatření v případě vzniku tohoto fenoménu. 
 

                                            
12 Finance. Pirátská strana, 2017 [cit. 2018-05-02]. https://www.pirati.cz/program/psp2017/finance/ 


