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Anotace 
Zadluženost obcí v České republice je mimo jiné sledována v souvislosti s celkovým 
zadlužením veřejných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že se Česká republika připravuje na vstup 
do Evropské měnové unie, je kladen velký důraz na dodržování Maastrichtských kritérií. 
Předmětem tohoto článku je proto stručná analýza vývoje zadluženosti obcí v ČR se 
zaměřením na nalezení rizikových kategorií obcí. Na základě zvolených kritérií je dále 
diskutována účinnost ukazatele dluhové služby. Právě tento nástroj by měl pomoci snižovat, 
resp. optimalizovat zadluženost obcí. 
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Annotation 
Czech municipal debt is monitored in relation to the overall public debt. The Czech Republic 
prepares itself to accession to the European Monetary Union and that is why the emphasis is 
laid on fulfillment of so-called Maastricht’s criteria. The aim of the paper is to briefly analyze 
development of the Czech municipal indebtedness with focus on risk categories of 
municipalities. Furthermore, effectiveness of the debt service indicator is discussed based on 
the selected criteria. The indicator should be an instrument for reduction or at least 
optimization of the municipal debt. 
 
Key words 
Municipal Debt, Corporate Towns, Debt Service Indicator, Rating, Effectiveness. 

 

ÚVOD 
Zadluženost obcí je sledována v souvislosti s celkovým zadlužením veřejných rozpočtů. 
Vzhledem k tomu, že se Česká republika připravuje na vstup do Evropské měnové unie, je 
kladen velký důraz na dodržování Maastrichtských kritérií. Nepříznivý vývoj obecní 
zadluženosti může negativně ovlivnit dosažení jednoho z fiskálních konvergenčních kritérií, a 
to dodržení stanoveného podílu veřejného dluhu k HDP. 

Také z tohoto titulu bylo na vládní úrovni rozhodnuto o zavedení nástroje pro kontrolu 
obecního zadlužení. Jedná se o ukazatel dluhové služby.1 Je to nelegislativní nástroj, tedy i 
možnost případných sankcí je výrazně oslabena. V tomto článku se zdržíme úvah nad tím, zda 
stát má mít možnost zasahovat do hospodaření, resp. zadlužování obcí či nikoliv. Vycházíme 

                                                 
1 Ukazatel dluhové služby byl zaveden usnesením vlády ČR č. 346 ze 14. dubna 2004 o regulaci zadluženosti 
obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. 



z daného stavu věci, tedy že na úrovni Ministerstva financí ČR je každoročně vypočítáván 
ukazatel dluhové služby pro všechny obce ČR. Na základě vypočteného ukazatele jsou 
následně určeny rizikově zadlužené obce, které překračují stanovený limit ukazatele. S těmi je 
dle stanoveného postupu vedeno šetření o stavu jejich hospodaření, resp. zadluženosti. 

Na základě výše zmíněného je předmětem tohoto článku stručná analýza vývoje zadluženosti 
obcí v ČR se zaměřením na nalezení rizikových kategorií obcí. Na základě zvolených kritérií 
je dále demonstrována účinnost ukazatele dluhové služby a diskutován jeho možný přínos 
v oblasti zadluženosti obcí. 

 

VÝVOJ ZADLUŽENOSTI OBCÍ V ČR 
První část článku je věnována krátké analýze vývoje zadluženosti obcí v České republice. 
Vývoj celkového obecního zadlužení v sobě nese trend, který může být silně ovlivněn 
vývojem zadlužení několika největších obcí, jak bude demonstrováno později. 

České obce hospodaří v posledních letech s deficity, které se projevují v nárůstu zadlužení 
obcí. Z transformace deficitů do municipálního dluhu je zřejmé, že obce využívají převážně 
dluhového krytí svých deficitů. Tedy v menší míře využívají k financování výdajů 
nepokrytých příjmy výtěžek z prodeje obecního majetku či rezervy. Vývoj zadluženosti obcí 
v letech 1994 – 2006 ukazuje následující tabulka. Je vidět, že zadlužení obcí rostlo 
v absolutním vyjádření od roku 1993 až do roku 1998, kdy došlo k dočasnému zpomalení 
růstového trendu. Je zajímavé, že dluh obcí v letech 1998 a 1999 neklesl, přestože 
hospodaření obcí skončilo v těchto letech přebytky. Tyto přebytky byly způsobeny hlavně 
mimořádnými příjmy místních rozpočtů z prodeje hlasovacích práv k distribučním 
společnostem. Přitom se dá předpokládat, že přebytky budou sloužit ke splácení stávajícího 
dluhu či ke tvorbě rezerv. 

Od roku 2000 hospodaří místní rozpočty opět s deficity i přes posílení jejich příjmové 
základny, ke které došlo v souvislosti s úpravami zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
výnosu některých daní. Od roku 2001 tak, jak je zřejmé z tabulky, dluh obcí opět absolutně 
roste až do současnosti. K výraznému nárůstu zadlužení došlo v roce 2003, a to hlavně 
v souvislosti s povodněmi v ČR a následnou potřebou financování likvidace škod. Obce 
vykázaly ke konci roku 2006 celkový dluh ve výši 81 mld. Kč.2 

 

Tab. 1  Vývoj a struktura zadluženosti obcí ČR. 

Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Úvěry 4,9 8,7 11,6 13,5 18,0 17,6 18,4 22,6 27,3 35,2 38,5 43,7 44,4
Komunální 
obligace 7,6 8,5 11,9 13,2 11,9 10,9 10,1 13,3 15,9 21,7 23,9 23,5 25,6

Přijaté finanční 
výpomoci a 
ostatní dluhy 

1,8 3,1 4,8 7,7 9,1 11,5 12,5 12,4 12,6 13,5 12,4 11,7 11,0

Celkem 14,3 20,3 28,3 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4 74,8 78,9 81,0

Zdroj: Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007. 

Z předchozí tabulky lze vyčíst také strukturu zadluženosti obcí. Tu tvoří úvěry od peněžních 
ústavů, výnosy z komunálních obligací, návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního 

                                                 
2 Srov. Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007. 



rozpočtu a z rozpočtů státních fondů (Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje 
bydlení). 

Z uvedených údajů vyplývá, že zatímco u obcí narůstá výše objemu úvěrů, objem přijatých 
návratných finančních výpomocí vykazuje v posledních letech klesající trend. Pro srovnání 
úvěry na začátku 90. let 20. století kryly zhruba 34 % celkového obecního dluhu, oproti tomu 
v současnosti kryjí téměř 55 %. Návratné finanční výpomoci rostly v absolutním čísle až do 
roku 2003, kdy tvořily necelých 20 % krytí municipálního dluhu, od té doby poklesly na 
necelých 14 %. 

Důležité je sledovat, za jakým účelem se obce zadlužují. Přijaté úvěry jsou nadále obcemi 
využívány hlavně na investiční akce související s ochranou životního prostředí, zejména na 
výstavbu plynofikací, kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodů, ale také na výstavbu 
obecních bytů a domů s pečovatelskou službou, na rekonstrukci základních a mateřských 
škol, na rekonstrukce a opravy místních komunikací. Novým trendem jsou dle MF ČR 
vzdělávací, tělovýchovná a kulturní centra, zavádění internetu do obcí a rozvoj turistiky a 
cestovního ruchu. Termíny splatnosti úvěrů se pohybují v rozmezí 1 až 20 let. Za úvěr obce 
ručí většinou svým majetkem a budoucími příjmy.3 

Poslední položkou struktury municipálního dluhu jsou komunální obligace. Komunální 
obligace od roku 2004 drží pouze tři magistrátní města, a to Praha (15,2 mld. Kč), Brno (4,6 
mld. Kč) a Ostrava (3,1 mld. Kč). Je to změna oproti situaci v 90. letech 20. století, kdy 
komunální obligace emitovaly i menší obce.4 Některé však měly problém s jejich splácením a 
dostaly se do platebních problémů (viz dále). Zřejmě na základě jejich negativního příkladu se 
další menší obce do emise komunálních obligací raději nepouštějí. 

Z této skutečnosti lze odhadovat, že magistrátní, resp. statutární města se budou na celkové 
obecní zadluženosti podílet více než menší města. Tento fakt dokazuje následující tabulka, ve 
které je vidět podíl statutárních měst na celkové zadluženosti obcí. Tento podíl má jasný 
rostoucí trend. V roce 1997 se statutární města podílela na celkovém zadlužení necelými 
40 %, v roce 2006 je to téměř 60 %. V tomto směru je nutné poznamenat, že počet 
statutárních měst se ve sledovaném období zvýšil.5 

 

Tab. 2  Podíl zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti obcí. 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Celková zadluženost obcí ČR 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9 
Zadluženost statutárních měst 13,6 15,6 16,4 16,9 24,2 29,6 42,4 45,9 48,4 47,4 
% podíl statutárních měst na 
celkové zadluženosti 39,5 40,0 41,0 41,2 50,1 53,0 60,2 61,4 61,3 58,6 

Zdroj: MF ČR. Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007. 

Dle dat MF ČR se na obecním zadlužení největší měrou podílejí čtyři města, a to Praha, Brno, 
Ostrava a Plzeň. Součet jejich zadlužení činil v roce 2006 47,4 mld. Kč, tedy zadluženost 
ostatních obcí tvořila v součtu zbylých 33,5 mld. Kč.6 K této situaci zřejmě vede potřeba 
financovat rozvojové programy statutárních měst a větší ochota se zadlužovat než u menších 

                                                 
3 Srov. Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007. 
4 Srov. KAMENÍČKOVÁ, V. Obecní dluh – podrobnější pohled na zadlužení územní samosprávy. Obec & 
finance, 2007, č. 5, str. 28 
5 Statutární města jsou vymezena v § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Srov. Ministerstvo financí ČR. Státní závěrečný účet za rok 2006 [online], 2007. 



obcí. Statutární města také mají větší kredibilitu u bank i dalších finančních subjektů, takže je 
pro ně snadnější získat úvěrové prostředky než pro menší města. 

Co se týká obecně příčin zadlužování obcí, nesporně nejvýznamnější příčinou jsou finančně 
nákladné investice ve veřejném sektoru. Většina měst a obcí stále řeší špatný stav své veřejné 
infrastruktury. Nemají-li obce dostatek vlastních příjmů na financování investic a potřebují-li 
investici realizovat okamžitě, nezbývá jim nic jiného, než se zadlužit.  

Jedním z důvodů zadlužování menších obcí je povinnost splňovat zejména ekologické limity 
po vstupu ČR do Evropské unie. S tím souvisí nucené investice do výstavby čističek 
odpadních vod, kanalizace nebo zavádění plynu ve svém katastrálním území. Dalším 
důvodem pro růst zadlužení je potřeba finančních prostředků na spolufinancování projektů ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Problémem může být fakt, že fondy většinou poskytují 
finanční prostředky na projekt až zpětně po jeho skončení. Tudíž do ukončení projektu musí 
veškeré náklady na projekt hradit česká strana, resp. obec. 

Další příčinou růstu dluhu může být nezkušenost obcí se zadlužením a především podcenění 
problémů souvisejících s dluhovou službou. Využití úvěru je poměrně jednoduchým 
způsobem, jak získat prostředky na realizaci populárních projektů. Vzhledem k tomu, že 
většina úvěrů z časového hlediska přesahuje délku volebního období, dopadá odpovědnost 
splácení takto vzniklého dluhu na budoucí volené orgány obce. 

Vrátíme-li se k číslům ohledně zadluženosti obcí, dle informací MF ČR v roce 2006 vykázalo 
zadluženost 3 283 obcí z celkového počtu 6 244 obcí, cože je 52,3 % všech obcí. Oproti tomu 
v roce 1994 vykázalo zadluženost 1 969 obcí z celkového počtu obcí 6 221, tj. 31,7 % obcí.7 
Evidentně se v této souvislosti jedná o rostoucí trend. Na druhou stranu není ani tak důležitý 
počet zadlužených obcí, jako účel, kvůli kterému se rozhodly zadlužit, a také následné 
správné řízení stávajícího municipálního dluhu. 

V úvodu článku bylo zmíněno, že jedním z argumentů, proč stát dohlíží na zadluženost obcí, 
je příspěvek tohoto dluhu do celkového veřejného dluhu. V následující tabulce je pro 
demonstraci vidět výše veřejného dluhu ČR v absolutním i relativním vyjádření a také podíl 
municipálního dluhu na veřejném dluhu. Je zřejmé, že ačkoliv obecní zadlužení absolutně 
roste, jeho podíl na veřejném dluhu klesá. Je to dáno skutečností, že nejvyšší položka 
veřejného dluhu – státní dluh – roste dynamičtěji než ostatní komponenty veřejného dluhu. 

Municipální dluh v posledních letech mírně klesá také v podílovém vyjádření k HDP. 
Příčinou je rychlejší růst výkonu ekonomiky než municipálního dluhu. Lze konstatovat, že 
vliv výše obecního dluhu na celkový veřejný dluh je zatím relativně malý. Přesto se absolutně 
rostoucí municipální může stát hrozbou pro plnění Maastrichtského kritéria dluhu, neboť se 
očekává zpomalení růstu českého HDP. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Srov. KAMENÍČKOVÁ, V. Obecní dluh – podrobnější pohled na zadlužení územní samosprávy. Obec & 
finance, 2007, č. 5, str. 28 



Tab. 3  Vývoj zadlužení obcí ve srovnání se zadlužením celého veřejného sektoru. 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Zadlužení státu v mld. Kč 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5
Zadlužení krajů v mld. Kč - - - - n.a. n.a. 1,3 1,5 2,9 7,7
Zadlužení obcí v mld. Kč 34,4 39,0 40,0 41,0 48,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9
Zadlužení obcí jako% HDP 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 2,1% 2,3% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5%
Podíl zadlužení obcí na 
celkovém veřejném dluhu 14,5% 13,0% 11,7% 10,1% 8,2% 7,9% 9,1% 8,7% 8,7% 8,3%

Veřejné zadlužení celkem 
v mld. Kč 236,7 299,8 340,5 405,4 591,5 702,3 775,0 855,1 903,5 973,0

Veřejné zadlužení 
jako % HDP 13,1% 15,0% 16,4% 18,5% 25,1% 28,5% 30,1% 30,4% 30,2% 30,2%

Zdroj: MF ČR, Státní závěrečné účty z let 1997 – 2006. 

 

ÚČINNOST UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY 
Druhá část článku je věnována diskuzi o účinnosti ukazatele dluhové služby, který je v České 
republice využíván jako nástroj regulace municipálního dluhu. Nejprve je potřeba alespoň ve 
zkratce zmínit, co se skrývá pod termínem účinnost. Účinností ve veřejné správě se zabývá 
například studie European Principles for Public Administration, která identifikovala standardy 
veřejné správy členských států EU. Dokument specifikuje základní principy veřejné správy, 
mezi nimi i účinnost. Účinnost je zde vymezena jako úspěšné dosahování cílů a řešení 
veřejných problémů vymezených právním řádem a vládou. Jinak řečeno, princip účinnosti je 
definován vztahem skutečných výsledků veřejno-správních činností k výsledkům 
očekávaným (proklamovaným či plánovaným).8 Tento vztah lze podrobně analyzovat. Míra 
účinnosti je pak ovlivněna především formulací očekávaných efektů, volbou prostředků pro 
jejich dosahování, praktickým uplatněním zvolených prostředků, zvolenou metodou pro jejich 
vyhodnocování a způsobem použití zvolené metody vyhodnocování.9 

Očekávaným či plánovaným výsledkem zavedení ukazatele dluhové služby je omezení 
zadluženosti českých obcí, resp. omezení rizika neúměrného zadlužení místních samospráv. 
Pro účely tohoto článku je možné zvolit si k hodnocení účinnosti tohoto ukazatele vlastní 
kritéria. Pokud budou tato kritéria splněna, bude možné konstatovat, že ukazatel dluhové 
služby je účinným nástrojem vládní politiky. 

Několikrát byla v předchozím textu zmíněna dluhová služba, resp. ukazatel dluhové služby. 
Než přistoupíme k aplikaci zvolených kritérií, je vhodné zmínit, jak je ukazatel dluhové 
služby konstruován. Dluhová služba je definována jako souhrn zaplacených úroků, hrazených 
splátek vydaných dluhopisů, splátek jistin a splátek leasingu. Ukazatel dluhové služby se 
definuje jako procentní podíl dluhové služby a dluhové základny (skutečně dosažené daňové 
příjmy plus dotace souhrnného finančního vztahu). Aby obec byla považována za nerizikově 
zadluženou, nesmí ukazatel překročit hranici 30 %.10 

Ukazatel dluhové služby, jak už bylo dříve zmíněno, je nelegislativním opatřením. Kontrola 
hospodaření obcí spadá do působnosti Ministerstva financí ČR. K výpočtu ukazatele se 

                                                 
8 Srov. OECD: SIGMA. European Principles for Public Administration, CCNM/SIGMA/PUMA(99)44/REV1. 
[online] 1999 
9 Srov. ŠPAČEK, D. Moderní principy veřejné správy a vyhodnocování její elektronizace. Disertační práce. ESF 
MU. [online] 2007 
10 Ministerstvo financí ČR. Regulace zadluženosti obcí a krajů - ukazatel dluhové služby. [online]. c2006 



využívají informace, resp. data k ze systému ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační 
systém). Na základě těchto dat může Ministerstvo financí ČR vypočítat ukazatel dluhové 
službě pro každou obec. Těm obcím, které překročí stanovenou výši 30 % ukazatele dluhové 
služby, oznámí tuto skutečnost Ministerstvo financí ČR dopisem, ve kterém žádá o přijetí 
opatření k nápravě této situace. Přitom by dotčená obec měla do 3 měsíců zdůvodnit 
překročení ukazatele a oznámit nápravná opatření. V případě, že obec svoji situaci nevyřeší, 
může být na to brán ohled při rozhodování o poskytnutí státních dotací na další rok. Na 
druhou stranu je při posuzování situace obce zvažováno i možné zvýšení zadluženosti 
z důvodu např. nutnosti spolufinancování programu z prostředků Evropské unie, jednorázové 
zaplacení jistiny dluhu, nutnost odstraňování škod po přírodních katastrofách apod. 

Významným problémem, kterému se Ministerstvo financí ČR snaží tímto postupem předejít, 
je možnost potenciálního finančního úpadku obce v důsledku chybné dluhové politiky (viz 
např. mediálně známý případ obce Rokytnice nad Jizerou11). I když obec nemůže (podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) zbankrotovat, může se díky předlužení dostat do takové finanční situace, 
kdy přestane plnit některé své základní funkce a úkoly vyplývající ze zákona o obcích. Za své 
závazky si obec ručí sama, její závazky nikdo nepřebírá (ani stát, pokud se k tomu dříve 
smluvně nezaváže12). Pokud obec nemá bonitní majetek, jehož prodejem by umořila dluh, 
ocitne se ve velmi složité pozici, neboť fakticky neexistuje právní cesta k řešení podobného 
problému. 

Toto nebezpečí se týká především malých obcí, které mají problém zejména s nedostatkem 
kvalifikovaných odborníků, kteří by dokázali precizně analyzovat finanční situaci i budoucí 
trendy. Proto důsledky i dobře míněné snahy získat dodatečné finanční prostředky touto 
cestou mohou být pro obec kritické. U velkých obcí, resp. měst je nebezpečí finančního 
úpadku minimálně ve střednědobém horizontu daleko nižší než u malých obcí, neboť zde 
existuje stále poměrně velký prostor pro rolování dluhu. 

Ukazatel dluhové služby jako zmíněný nástroj regulace obecního zadlužení má však i 
negativa. Vycházejí z jeho omezené vypovídací schopnosti. Prvním omezením je, že počítá 
pouze s peněžními toky spojenými se splácením závazků v daném roce. Pokud obec začne své 
závazky po domluvě s věřitelem splácet až za několik let, v ukazateli se projeví jen placené 
úroky a nebude tak odrážet reálnou situaci závazků obce. Totéž platí i pro splátky obligací. 
Obdobně působí na ukazatel také dohodnutá výše splátek. Pokud chce obec splácet závazky 
„rychleji“, tedy dohodne si vyšší splátky v kratším časovém horizontu, projeví se to zvýšením 
ukazatele. Naopak ukazatel vychází optimističtěji, pokud obec splácí nižší částky v delším 
horizontu. To se však většinou projeví zvýšením úrokové zátěže obce. Dalším omezením je, 
že do daňových příjmů obce se započítává i daň z příjmů právnických osob placená obcí. 
Jedná se o daňovou úlevu pro obce, tyto peníze fakticky z účtu obce neodejdou, ale ani na něj 
nepřijdou. Tudíž nemohou být využity ke splácení stávajících závazků. 13 

Se znalostí těchto omezení lze přistoupit k definování kritérií účinnosti ukazatele dluhové 
služby. Jedním kritériem může být počet zadlužených obcí. Tedy, roste-li počet zadlužených 
obcí i při aplikaci regulačního opatření, je toto opatření zřejmě neúčinné. Dále by bylo možné 
a dokonce vhodné zúžit kritérium na počet rizikově zadlužených obcí. Analogicky by pak 
vyplývalo, že roste-li počet rizikově zadlužených obcí, je ukazatel dluhové služby neúčinným 
nástrojem. Jako další kritérium se nabízí sledování absolutní výše municipálního dluhu či jeho 

                                                 
11 Srov. např. Ekonom. Rokytnice nikdy více? [online], 2007. 
12 Srov. § 38 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Srov. HRABALOVÁ, S. Dluhy Jindřichovic pod Smrkem a „otevřený“ starosta [online]. 2005. 



podílových veličin. Zde je však rizikem vliv vnějších faktorů, které působí na úroveň těchto 
veličin (vývoj HDP, vývoj veřejného dluhu, inflace). 

V  článku se z důvodu rozsahu zaměříme na vyhodnocení pouze prvního navrženého kritéria. 
Díky dostupným, resp. nedostupným aktuálním datům vycházíme z posledních zveřejněných 
dat Ministerstva financí ČR. Ta jsou uvedena v následující tabulce. Je bohužel vidět, že 
z předkládané krátké časové řady s vyhodnocením ukazatele dluhové služby (obce s dluhovou 
službou do 30 % a nad 30 %) nelze spolehlivě určit, zda zavedení ukazatele dluhové služby 
vedlo ke snížení počtu rizikově zadlužených obcí. Pokud bychom abstrahovali od dat 
z poloviny roku 2004, lze vidět, že se počet rizikově zadlužených obcí po zavedení ukazatele 
dluhové služby (2004) v následujícím roce snížil. Současně se však zvýšil počet obcí 
s dluhovou službou, tedy zvýšil se počet obcí, které vykazují alespoň nějaké zadlužení. 
K růstu tohoto počtu došlo i v dalších sledovaných letech. Z těchto protikladných výsledků je 
zřejmé, že ke zhodnocení stanoveného kritéria a potažmo i účinnosti je potřeba delší časová 
řada se strukturálními informacemi o celkové zadluženosti českých obcí. Ministerstvo financí 
ČR přestalo bohužel tento ukazatel zveřejňovat. 

Tab. 4  Vyhodnocení ukazatele dluhové služby. 
Ukazatel XII/02 XII/03 VI/04 XII/04 XII/05 XII/06 
Celkový počet obcí 6 244 6 244 6 244 6 244 6 243 6 244 
Obce bez dluhové služby n.a. 3 200 3 483 3 137 2 973 2 961 
Obce s dluhovou službou n.a. 3 044 2 761 3 107 3 270 3 283 

do 30 % n.a. 2 833 2 576 2 915 n.a. n.a. 
nad 30 % 147 211 185 192 n.a. n.a. 

Zdroj: Autor na základě dat z Ministerstvo financí ČR. Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo 
financí na jednání vlády (11.května 2005) [online] c2005, SZÚ z let 2005, 2006. 

Za této situace je při hodnocení obecní zadluženosti potřeba čerpat z jiných než oficiálních 
zdrojů veřejné správy. Vhodným příkladem, jak se dá sledovat finanční zdraví českých 
municipalit, je rating společnosti Czech Credit Bureau (CCB). Ta provádí od roku 2002 
komplexní analýzu ekonomického stavu obcí na základě 20 finančních a 7 nefinančních 
ukazatelů. Úroveň věřitelského rizika u konkrétní obce označuje sedmibodová stupnice (A, 
B+, B, B-, C+, C, C-). Obce bez rizika jsou označeny známkou A, obce s vyšším a vysokým 
rizikem jsou zařazeny do kategorií C a C-. Za bezproblémové nebo méně rizikové jsou 
považovány obce, jejichž rating se pohybuje do úrovně C+, tedy středního rizika. 14 

Metodiku společnosti CCB, tzv. metodiku iRatingu zatím používají některé banky a dále je 
využita např. v rámci hodnocení žadatelů o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie 
v agentuře CzechInvest či dalšími finančními institucemi. To samo o sobě dává tušit, že se 
jedná o kvalifikovaně zpracované analýzy ohledně finančního zdraví konkrétní obce. 
Současně by se tento nástroj dal využít i samotnými obcemi. Představitelé obce by tak získaly 
přehled o svém hospodaření a možnostech zadlužení se.15 

Z analýzy provedené společností CCB v roce 2006 vyplývá, že situace českých obcí je již 
třetím rokem stabilní. Dokonce se v analýze uvádí, že v jistých ohledech obce hospodaří 
obezřetněji než stát. Optimistickou informací je dále fakt, že přestože celkový dluh obcí 
dosáhl 110 mld. Kč, jeho poměr k majetku obcí klesá. Z toho lze vyvodit, že část závazků 
obcí vznikla investicemi do majetku obcí. S tím je spojena další pozitivní zpráva. Dle analýzy 
obce umí stále lépe využívat cizí zdroje pro návratné investice, čímž mohou generovat další 

                                                 
14 Srov. Czech Credit Bureau. Míra rizika finanční nestability obcí se snižuje [online]. 2007. 
15 Srov. Ekonom. Rokytnice nikdy více? [online], 2007. 



zisky a těmi pak splácet dluhy, popřípadě tyto zisky reinvestovat. Dále většina úvěrů má 
dlouhou dobu splatnosti, obce se tak nemusí obávat momentální insolvence jako v případě 
krátkodobých půjček.16 

V následující tabulce je uvedeno rozdělení českých obcí do kategorií ratingu CCB. Je vidět, 
že 487 obcí spadá do kategorie A, která značí obce bez rizika. Do kategorií s vyšším a 
vysokým rizikem (C, C-) je zahrnuto 1 057 obcí, tj. 16, 9 % obcí ČR. Lze tedy konstatovat, že 
podle ratingu je 83,1 % českých obcí považováno za nerizikově zadlužené. 

 

Tab. 5  Rating společnosti CCB pro obce ČR v roce 2006. 

Kategorie ratingu CCB Počty obcí v kategoriích v roce 2006 (v %) 
A 487 7,8 

B+ 761 12,2 
B 1 119 17,9 
B- 1 775 28,4 
C+ 1 048 16,8 
C 634 10,1 
C- 423 6,8 

Celkem 6 247 100 

Zdroj: Czech Credit Bureau. Míra rizika finanční nestability obcí se snižuje [online]. 2007. 

 

ZÁVĚR 
Zadluženost obcí v České republice roste v absolutním vyjádření od doby vzniku územních 
samospráv. Přestože podíl obecního dluhu na celkovém veřejném dluhu není alarmující 
(v současnosti zhruba 8 %), je potřeba se touto problematikou zabývat právě v souvislosti 
s celkovým zadlužením veřejných rozpočtů, resp. v souvislosti s konvergenčními kritérii. 
Zřejmě nejvýznamnější příčinou rostoucího zadlužení obcí v České republice zůstávají nadále 
finančně náročné investice ve veřejném sektoru. 

V České republice se k regulaci obecního zadlužení využívá ukazatele dluhové služby. Jak 
bylo v článku poukázáno, tento ukazatel lze využít s vědomím jeho omezené vypovídací 
schopnosti. Obec, která v současnosti přesahuje stanovený limit ukazatele dluhové služby, 
nemusí mít v budoucnu se splácením svého dluhu problémy. Na zadluženost obce je potřeba 
dívat se z širšího pohledu než jen, zda je schopna v daném roce platit své splatné závazky. 
Hodnocení zadluženosti obcí z širšího úhlu pohledu lz nalézt např. v iRatingu společnosti 
CCB. 

Účinnost ukazatele dluhové služby nebylo možné na základě stanoveného kritéria potvrdit. 
Hlavním problémem se ukázala nedostupnost dat o struktuře obecní zadluženosti, resp. o 
struktuře obcí z pohledu ukazatele dluhové služby. Tato data byla zveřejňována pro několik 
let Ministerstvem financí ČR, které ukazatel dluhové služby pro obce vypočítává, 
v posledních letech však ke zveřejňování těchto dat už nedochází. 

                                                 
16 Srov. Czech Credit Bureau. Míra rizika finanční nestability obcí se snižuje [online]. 2007. 
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