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V únoru 2012 byly do pravidelného šetření CVVM zařazeny otázky týkající se dlu-

hů. Zjišťován byl jednak názor na míru zadlužení občanů ČR, jednak názor na 

míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem 

pak byla dotázaným položena otázka, zda současná míra zadlužení představuje 

problém pro občany ČR. 

 

Míra zadlužení občanů ČR je dlouhodobě vnímána jako vysoká. Jak je zřejmé 

z grafu 1, dohromady asi tři čtvrtiny populace si myslí, že je spíše vysoká (51 %) 

nebo dokonce velmi vysoká (26 %). Podle 13 % dotázaných je úroveň zadlužení 

občanů odpovídající, a nevzbuzuje tedy obavy. Dohromady pouze 5 % všech do-

tázaných považuje zadluženost Čechů za nízkou. Zbývajících 5 % zvolilo odpověď 

„neví“. 
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Graf 1: Současná míra zadlužení běžných občanů ČR1 

 

Míra zadlužení je statisticky významně častěji shledávána odpovídající lidmi s 

orientací na pravý střed politického spektra. Z hlediska regionů je zadluženost 

vnímána nejlépe ve středních Čechách, nejhůře naopak v severozápadním regio-

nu.   

 

Graf 2: Současná míra zadlužení ČR jako státu2 

 

Graf 2 dokládá, že také zadluženost ČR jako státu je celkem přibližně třemi čtvr-

tinami populace pokládána za spíše vysokou (40 %) nebo velmi vysokou (37 %). 

14 % dotázaných vnímá míru zadlužení státu jako odpovídající, zbývající 4 % ji 

hodnotí jako nízkou nebo nemají názor (5 %). Hodnocení zadluženosti státu je 

tedy o něco negativnější než hodnocení zadluženosti občanů (rozdíl v kategorii 

„velmi vysoká“ je 13 procentních bodů). Zároveň ale poslední měření potvrdilo, 

že ve srovnání s rokem 2010 se počínaje loňskem názor na zadluženost ČR jako 

státu zřetelně vylepšil (rozdíl 16 procentních bodů v kategorii „velmi vysoká“). 
                                                           
1 Znění otázky: „Podle Vašeho názoru, jaká je v současnosti míra zadlužení u a) běžných občanů 

České republiky, b) České republiky jako státu?“ Varianty odpovědi: velmi nízká, spíše nízká, od-
povídající, tak akorát, spíše vysoká, velmi vysoká. 
2 Znění otázky: „Podle Vašeho názoru, jaká je v současnosti míra zadlužení u a) běžných občanů 

České republiky, b) České republiky jako státu?“ Varianty odpovědi: velmi nízká, spíše nízká, od-
povídající, tak akorát, spíše vysoká, velmi vysoká. 
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Současnou zadluženost státu statisticky významně častěji shledávají velmi vyso-

kou voliči KSČM a lidé ze střední Moravy. Jako spíše špatná je zadluženost ČR 

častěji vnímána také na severovýchodě republiky. 

 

Graf 3: Závažnost problému zadlužení běžných občanů3
 

 

Zadluženost běžných občanů v očích populace představuje závažný problém (viz 

graf 3). Pro přibližně třetinu lidí (31 %) je to problém velmi závažný, podle další 

téměř poloviny Čechů (47 %) jde o problém závažný. Dohromady 15 % dotáza-

ných v zadluženosti občanů nespatřuje problém, 7 % neví. Z grafu je zřejmé, že 

ve všech třech letech lidé vyjadřují velmi podobný názor. 

 

Zadluženost občanů vnímají jako velmi závažný problém statisticky významně 

častěji lidé s názorovou orientací na levý kraj politického spektra, političtí zastán-

ci pravého středu se naproti tomu častěji kloní k tomu, že jde o problém málo 

závažný.  

 

Jak ukazuje graf 4, míra zadlužení ČR jako státu je jako problém vnímána o něco 

ostřeji než míra zadlužení občanů (rozdíl v kategorii „velmi závažný problém“ je 

8 procentních bodů). Podobně jako v grafu 2 ale i v tomto případě můžeme pozo-

rovat, že oproti prvnímu měření v roce 2010 se od loňského roku pohled Čechů 

na situaci zřetelně vylepšil a toto vylepšení zatím trvá (zejm. jde o vylepšení 11 

procentních bodů v kategorii „velmi závažný problém“). Jako velmi závažný pro-

blém nyní vnímají zadluženost státu asi dvě pětiny dotázaných (39 %), pro po-

dobný podíl (44 %) jde o problém závažný, v 11 % lidí zadluženost státu nevy-

volává obavy a 6 % se nevyslovilo. 

 

Zadluženost státu je jako málo závažný problém statisticky významně častěji 

hodnocena lidmi orientovanými na pravý střed politického spektra, jako velmi 

závažný problém o něco ostřeji vnímána na střední Moravě. 

                                                           
3 Znění otázky: „Je podle Vás míra současného zadlužení běžných občanů České republiky problé-

mem?“ Varianty odpovědi: je velmi závažným problémem, je závažným problémem, je málo zá-
važným problémem, vůbec není problémem. 
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Graf 4: Závažnost problému zadlužení ČR jako státu4 

 

Z výzkumu celkově vyplývá, že napříč všemi otázkami existuje přibližně tříčtvrti-

nová část české populace, která jak míru zadlužení občanů a státu, tak závažnost 

dopadů tohoto zadlužení, hodnotí s menšími či většími obavami. Pokud ale jde o 

vnímání zadluženosti státu, situace se v posledních dvou letech mírně vylepšila. 

Vylepšení bylo zjištěno loni a letošní měření je potvrdilo. Může to být ovlivněno 

tím, že občané registrují postup reforem a úsporných škrtů, které mají zabránit 

dalšímu zadlužování státu.  

                                                           
4 Znění otázky: „A je podle Vás míra současného zadlužení České republiky problémem?“ Varianty 

odpovědi: je velmi závažným problémem, je závažným problémem, je málo závažným problémem, 
vůbec není problémem. 
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