
Po roce 1990 převzala vláda
Václava Klause státní kasu 
s dluhem asi 150 miliard ko-
run, v roce 1998 pak Zeman
přebíral zadlužení země ve výši
200 miliard korun. Na konci
roku 2006, kdy se stal premié-
rem Mirek Topolánek, činil
státní dluh 800 miliard korun. 
Z tohoto vývoje autor článku 
v Oku č. 10 vyvodil »jasný zá-
věr«, že největší zadlužení
způsobily sociálně demokra-
tické vlády v období 1998 -
2006. Pro konec roku 2009 je
avizován státní dluh 1,2 bilio-
nu korun. Nárůst 400 miliard
korun, tj. výsledek tříleté vlá-
dy premiéra Topolánka a mi-
nistra financí Kalouska. 

Jaká je skutečná pravda? 
Klausova vláda přebírala

dluh 150 miliard Kč po údajně
»ekonomicky hrůzostrašné

V poslední době se této rubrice setkáváme s velkými dezin-
formacemi, ba je možno mluvit o velkých lžích. Jedna z nich
se týká zadlužení českého státu, jeho vývoje a hledání viníků. 

Kdo škodí, kdo straší - jaká je pravda?

vládě minulého režimu«. Vů-
bec se nemluví o pohledáv-
kách Českého státu, které na-
opak státní dluh mohly zmen-
šit. Díky zvláštní metodě pri-
vatizace v letech 1992 - 1996,
kdy se privati-
zovalo formou
nekontrolova-
ných úvěrů, převzala Zemano-
va vláda zdevastované banky
se stovkami miliard rizikových
úvěrů (něco podobného jako
dnes v USA). Vláda Zemana
byla nucena tyto banky sano-
vat a privatizovat za velmi ne-
výhodných podmínek. Tato
sanace je odhadována na 500
až 600 miliard korun. Zhruba
polovinu této ztráty kryla Ze-
manova vláda z výnosu priva-
tizace velkých státních podni-
ků (plynárenství, vodovody 
a kanalizace aj.), které mohly

být použity do investic a roz-
vojových aktivit. Druhá polo-
vina se promítla do zadlužení
státu. V období 2002 až 2006
se na zvýšení státního dluhu
nejvíce podílely navýšené man-
datorní výdaje (sociální podpo-
ra, porodné, mateřská), které
tehdy ve vládě a Parlamentu
prosazovali především lidovci.  

Je tedy vel-
mi zajímavé
číst, jak vidí 

a prezentují vývoj státního
dluhu někteří modře a černě
zabarvení odborníci.

A krajské finance vůbec ne-
jsou tak růžové, jak se píše 
v minulém Oku. Kdo namluvil
exnáměstkovi Drobilovi, že
přebytek hospodaření za mi-
nulý rok je 2,5 miliardy ko-
run? Převzali jsme kraj s pře-
bytkem 0,5 miliard korun, se
školami a nemocnicemi ve špat-
ném technickém stavu, se ztrá-
tovým hospodařením letiště, 
s megalomanským projektem

knihovny za 1,5 miliardy ko-
run. A malá perlička: společ-
nost Moravskoslezská servis-
ní, jejíž jedinou vykázanou
činností byl nákup služebních
aut a služební cesty, vyprodu-
kovala ztrátu, která ve finále
může přijít daňové poplatníky
na 8 milionů korun. Navíc za-
čal kraj letos splácet miliardo-
vý úvěr od EIB (Evropská in-
vestiční banka) a dalších 80
milionů korun musel vrátit
SFDI. Nové vedení chystá ú-
pravy rozpočtu tak, aby více
odpovídal volebním prioritám
ČSSD - podpoře školství, zdra-
votnictví a sociálních služeb.
A tak místo rozlétávání ztráto-
vých leteckých linek, výstavby
golfových hřiš� a dalších mega-
lomanských projektů přesune-
me peníze na opravy škol, ne-
mocnic, na výstavbu nových
sportoviš� a pomůžeme také
vysokým školám v našem kraji.
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