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Praha 28. 7. 2022 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 14. července 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„Žádám vás o zaslání informací týkajících se státního dluhu.  
Konkrétně bychom žádali tyto informace:  
1. Jaká je aktuální výše státního dluhu  
2. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vydané dluhopisy  
3. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vystavené směnky  
4. Jaká část z tohoto dluhu připadá na úvěry a půjčky  
5. Jaká část z tohoto dluhu připadá na možné plnění ze záruk  
6. Jaká byla výše nákladů dluhové služby v roce 2021“  
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1. 
Státní dluh k 30. červnu 2022 činil 2 707,7 mld. Kč. 

Ad 2. 
Celková jmenovitá hodnota vydaných státních dluhopisů byla ve výši 2 516,4 mld. Kč 
(tj. 92,9 % z výše státního dluhu). 

Ad 3. 
Směnky vystavené Ministerstvem financí byly ve výši 1,4 mil. Kč. 

Ad 4. 
Dlouhodobé úvěry přijaté od mezinárodních finančních institucí, Evropské komise 
a krátkodobé zápůjčky na peněžních trzích byly ve výši 191,2 mld. Kč (tj. 7,1 % 
z výše státního dluhu). 
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Ad 5. 
Státní záruky, jak vyplývá z § 36 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, netvoří státní dluh. 
 
Ad 6. 
Celkové výdaje na obsluhu státního dluhu v roce 2021 činily 42,2 mld. Kč. 
 
Závěrem Vám sdělujeme, že podrobnější informace je možné dohledat i ve 
čtvrtletních přehledech o stavu a vývoji státního dluhu nebo v pravidelně 
publikovaných statistikách, které jsou dostupné na internetových stránkách 
Ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu). 

 
 
 

mailto:podatelna@mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/statistika-vladniho-sektoru/2022/ctvrtletni-prehledy-o-stavu-a-vyvoji-sta-48151
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/statistiky
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/statistiky
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu

