
Co by měli politici dělat s vysokým dluhem českého státu?

poř. č. Název DD Odpověď Jméno dítěte

1 DD  a ZŠ Liptál

Pokud by někdo z nás tuto otázku zodpověděl tak, aby to fungovalo a opravdu se nám podařilo tento vysoký dluh našeho 

státu alespoň snížit, bylo by vhodné nás zapsat do Guinessovi knihy rekordů. Pro začátek by stačilo, kdyby politici začali sami 

od sebe a trochu se uskromnili. Kdyby každý politik místo svého stávajícího platu dostal tolik co mají naši rodiče hned by byla 

část dluhu pryč. A když jsem tak u toho stačilo by přece jen natisknout více peněz.

Eva 15 let

2 DD a školní jídelna Horní Čermná
Politici by se mohli kvalitněji a více zaměřit na zviditelnění našeho státu ve světě. Především na zvýšení prodeje českých 

výrobků. Také by mohli částí svého platu přispět na snížení sluhu státu nebo pomoci jinde, kde je to potřebné.
Tomáš 15 let

3 DD se školou Bystřice pod Hostýnem Politici by si měli snížit platy a více se přiblížit obyčejným lidem. Měli by šetřit a zlepšit vybírání daní, a tak sledovat černý trh. Odra 15 let

4 DD, ZŠ a jídelna Kostelec nad Orlicí Nemusela by být korupce a měli by brát menší výplaty. David 15 let

5 DD a školní jídelna Moravská Třebová

Já si myslím, že by politici měli odvádět polovinu svého platu do státní pokladny. Dál by se měli vzdát luxusu, který mají a 

peníze, které by tím získali odevzdat stát. Mohou přece žít jako všichni ostatní…. Nevím jak to u "hlav státu" chodí, ale 

nejdřív by měli ve všem udělat pořádek. Co rok to nesmyslná změna, která by "měla pomoci" a nakonec jen další binec, 

korupce a "páni ve fraku" nahrabou jen pro sebe.  Je těžké a vlastně i zbytečné posuzovat suto situaci.......

Pavel 17 let

6 DD Kralupy nad Vltavou
Politici by měli hlavně snížit platy sami sobě. Také by nebylo špatné zřídit v každém městě kasu, kam by třeba někteří lidé 

přispívali.
Patrik 14 let

7 DD Humpolec
Zaplatit ho. Ať rozprodají svůj matetek a sníží si platy. Můžou si pořídit krávu, ta jim dá mléko a to potom prodají. Ať taky 

pracujou.
Renata 15 let

8 DD a školní jídelna Boršov nad Vltavou
Osobně si myslím, že politici by měli uvedený problém více a rychle řešit. Můj názor je, že jejich platy jsou veliké. Mohli by si 

je snížit a založit třeba fond pro zadlužení Česka a do něj příspívat společně s ostatními lidmi a tak snižovat státní dluh.
Lucie 15 let

9 DD Valašské Meziříčí

Na zaplacení dluhu ČR by se měli podílet hlavně politici, protože hlavně díky nim vznikl. Každý obyčený občan musí své dluhy 

i půjčky nebo pokud způsobí škodu zaplatit. Politici mají proti obyčejnému občanovi někalikanásobné platy, prý z důvodu 

velké odpovědnosti. Kde je ta odpovědnost, když dluhy za jejich činnosti vzniklé nechají zaplatit lidem s průměrnými a 

malými platy podle výsledků své práce, ale oni mají imunitu. Pokud nebudou muset ze své kapsy zaplatit co zkazili bude 

státní dluh růst. Obyčejného člověka čeká za nesplacený dluh exekuce. Politici nechají svůj dluh zaplatit nás občany. Co 

takhle  poslat na jejich účty a majetky exekutory? (v našem státě to asi není možné ).

Bára 16 let

10 DD Dagmar Brno Politici by to měli zaplatit ze svého!!! Ondra 14 let

11 DD Mikulov Politici by měli vypsat na stát bankrot, tím pádem dluh zmizí. Franta 18 let

12 DD Hrotovice
Politici nemají rozdávat hodně peněz, když máme sami málo. Určitě mají vysoké platy, tak by jim neuškodilo kdyby každý 

měsíc dali něco státu a nemělo by se krást.
Kristýna 11 let

13 DD a ZŠ Vizovice
Neřiďte se v parlamentu heslem:  "Nemyslím, zaplatíte !", ale "Nemyslím, zaplatím!". Já když nemyslím, zaplatím to ve škole 

pětkou. A taky nechci, abyste se za mne učili třeba fyziku. 
Simona 14 let

14 DD Lipník nad Bečvou
Měli by ho pokud možno zaplatit. Sice to nepůjde jen tak, ale mohli by se ho alespoň snažit snižovat, aby zbytečně nerostl. 

Investovat jen do opravdu důležitých věcí a využívat dotací Evropské Unie apod. 
Michal 16 let

15 DD, ZŠ a Střední škola Žatec
Politici by měli prodat svůj matejek, vzdát se svých platů a odměn ve prospěch státu, splatit sluhy, pak odejít z politiky a najít 

si jiné zaměstnání.
Kačka 14 let

16 DD Senožaty Měli by si ho rozdělit mezi sebe, stejně jako "zasloužené odměny" na konci roku. Martin 15 let

17 DD a školní jídelna Sedloňov Vzhledem k vysokým platům politiků by měli pracovat na 100 % a dávno se měli zaměřit a tento problém vyřešit. Vojta 18 let

18 DD a školní jídelna Ústí nad Labem
Měli by to postupně splýácet, alespoň po troškách, aby se splatit a už si nic nepůjčovat. Dluhy se musí platit. Čím dříve, tím 

lépe. Ať mají klid. A ještě něco by měli vědět, když na to nemám, tak to nemůžu mít.
Jiří 15 let

19 Dětský domov RADOST

Politici by měli rozbít prasátko, rozumně šetřit, jezdit MHD, vytisknout víc peněz, ubrat si na svých platech, zaplatit a nedělat 

další dluhy, měli by přestat myslet jen na sebe a mohli by přestat vymýšlet samé nové projekty za miliony a mohli by začít 

splácet.  Měli by také utrácet své peníze a ne jen peníze našeho státu. Neměli by jsme se zadlužovat, jelikož některé země a 

státy jsou na tom hůž než my a my jen zbytečně rozhazujeme peníze a neuvědomujeme si, že někteří lidé, děti...nemají skoro 

nic. Pan Nečas by si měl udělat čas, abychom si nad tím nemuseli lámat hlavu my děti a to ani teď  ani v budoucnosti. 

Veronika 17 let

20 DD a školní jídelna Chomutov
Asi by měli začít tím, že by si sníží zbytečně vysoké platy. Dávat práci českým občanům a ne zahraničním, nevracet majetek 

církvi, ale pronajmout ho, jako to bylo dříve. Všem zlodějům a podvodníkům by se měl majetek zkonfiskovat.
Tomáš 16 let

21 DD Nepomuk Politici by neměli utrácet za kraviny, podělávat lidi a tvrdit, že mají málo peněz. Neměli by myslet jen na sebe. Patrik 13 let

22 DD Jablonné v Podještědí
Politici by měli dluh řešit, abychom jako stát byli soběstační. Nedovážet drahé výrobky z ciziny, využívat pouze naše 

hospodářství. Také změnit sociální politiku, hlavně sociální dívky dávat pouze potřebným - lidé náhle propuštěni z práce bez 

svého zavinění, maminky samoživitelky, postižení lidé.

Klaudie 15 let
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23 DD Husita, o.p.s.

Co by s ním měli dělat? Pochopitelně splatit, ale to se líp řekne než udělá. Spousta lidí si stěžuje, že politici nic nedělají, že 

mají zbytečně vysoké platy, že kdyby byli co k čemu tak se máme líp a že dluhy má stát jen díky nim. No jo….kritizovat umí 

každý a vtipkovat na jejich adresu také. Moc by mě zajímalo, co by tihle vtipálci dělali na jejich místě....řekl bych že stejně 

velké Nic, které se nyní děje. Pro začátek si myslí, že by nebylo špatné dostat se z hospodářské krize. Hitler to vyřešil válkou, 

nutno říct, že se připravil o 12 milionů daňových poplstníků v koncentračních táborech a dalších 14,5 mil. na frontách, ale 

výroba zbraní vynášela a přídělový systém potravin taky něco ušetřil. Tím ovšem nechci říct, že by předseda vlády měl 

rozpoutat válku, ale je to alternativní řešení. Velkou chybou je rozprodávání českých firem a podniků cizím zemím. Sice je na 

každém majiteli podniku jak s ním naloží, nicméně na místě politika bych usiloval o znovuzískání veškerých prodaných 

podniků.

Martin 15 let

24 DD a školní jídelna Čeladná Nechal bych zvýšit DPH o 2% a šetřil na zbrojení a na státních zakázkách tak dlouho dokud by se státní dluh nesmazal. Aleš 16 let

25 DD Černá Voda ……postupně ho zaplatit, vydělávat a hlavně neutrácet za kraviny. Mirka 13 let

26 DD Zlín
Ti chlápci by měli vybrat svoje úspory a zaplatit to ze svého. Mají tolik, že by to mohli rozdávat, my nic nemáme, my to 

nezaplatíme.
Jirka 8 let

27 DD a školní jídelna Jeseník - Lázně
Politici by měli také přispět svou prací, nesedět jen na zadku a hlasovat, ale třeba nosit železo do sběru a vydělané peníze 

darovat třeba našemu dětskému domovu.
Marcela 13let

28 DD Pardubice Politici by měli začít každý sám u sebe snížením svých platů a hlavně by si neměli jako stát půjčovat další peníze. Lucie  16 let

29 DD Kroměříž Asi je to utopie, ale měli by přestat více myslet na sebe a svůj osobní prospěch neboli přestat kázat vodu a sami pít víno. Kristýna 15 let

30 DD a ZŠ Hamr na Jezeře Politici by doma měli rozbít svoje porcelánový prasátka a všechny dluhy zaplatit ze svých peněz. Stáňa 14 let

31 DD, ZŠ Čtyřlístek  Planá
Aby politici splatili dluh, musí požátat školu, aby děti přinesly 100 Kč na SRPŠ a potom každá třída odevzdá peníze panu 

řediteli a dají to politikům.
Zdeňka 10 let

32 DD a školní jídelna Budišov

Jedna z méně reálných řešení (méně reálná proto, že o nich rozhodují sami politici) by bylo ubrat jim na platech (to silně 

pochybuji, že by k tomu mohlo dojít, naopak by si rádi ještě přidali, což je přirozená vlastnost člověka - chtít víc), protože 

stejně většina z nich nějakým způsobem obchoduje ještě mimo jejich politickou aktivitu, např. pronajímáním nemovitostí, 

které vynáší spoustu peněz. Ty peníze, které by ubrali sobě, by dali sociálně slabším, a tak by se lépe vyvarovali toho, že by 

právě ti sociálně slabí se snažili získat peníze nekalým způsobem nebo se zadlužovali a poté nebyli schopni platit splátky. 

Shrňme si to tak, že peníze ze státního rozpočtu by měly být vhodně distribuovány do všech sektorů. Většina nyní při 

ekonomické krizi šetří, protože cítí, že nemají dostatek peněz, a to je ale problém pro naši ekonomiku, která potřebuje větší 

poptávku po produktech, jenže tu snížila tím, že lidi se bojí utrácet a místo toho šetří (utrácet v pozitivním smyslu slova - ne 

tak, že by utráceli a neměli pak peněz na základní potřeby). Dostáváme se tak do situace, kdy klesne poptávka po 

dotazovaném zboží a zbavujeme se dluhů ještě hůř.Stát by měl hlavně splácet dluhy, které v minulosti vznikly, protože by 

dluhy ještě více narostly. A jak to určitě spousta z občanů zná, dluhy by začali splácet dluhama, a tak bychom se dostali do 

jistého kolotoče zadlužování se, ze kterého by nebylo úniku, takže by stát zbankrotoval. Také připadá v úvahu prodání 

bohatství naší země, což je sice trochu psychicky bolestivé, ale účinné. Je to stejné jako v domácnosti: někomu dlužíte, jenže 

nemáte dost peněz, tak abyste to splatili, musíte prodat něco ze svého majetku. Další možností je prodávat dluhopisy. Ty si 

stejně většinou koupí občané země, takže v podstatě by stát nedlužil jiným zemím, ale sami sobě. Navíc pak mají delší dobu 

na navrácení půjčených financí od investorů do dluhopisů. Závěrem bych uvedla, že je důležité investovat do vzdělání. 

Vzdělání totiž přispívá k ekonomickému rozvoji. Naskytnou-li se další pracovní nabídky, bude menší nezaměstnanost, inflace 

bude moct klesnout (jak víme, tak cílem politiky je držet co nejstabilnější míru inflace) a stát opět "poroste". Přeci jen od 

zaměstnanců stát dostává více peněz než od nezaměstnaných. Tato otázka podle mě vyžaduje spoustu let na vyřešení a 

třeba změna měny (z českých korun na eura) bude krůčkem k lepšímu. Naše země je hodně závislá na exportu, díky kterému 

by třeba po změně měny stoupla poptávka po našem zboží, které by pro zahraniční klienty bylo v poměru s ostatními 

zeměmi atraktivnější a levnější. 

Nikola 17 let

33 DD Frýdek Místek
Měli by se domluvit kolik každý dá ze své kapsy, protože všichni mají peněz dost a my jsme tak hloupí, že jim stále 

přispíváme a vůbec se nebráníme.
Jirka 19 let

34 DD Semily

No i když těmto věcem nerozumím tak si myslím, že by si měli snížit plat nebo by taky mohli udělat nějakou párty a něco 

prodávat levněji, aby tam šlo víc a víc lidí nebo by stát neměl tak hodně utrácet. Nebo fanoušci by se s nimi mohli vyfotit za 

peníze, ale podle mě si za to můžou sami, takže jim moc radit nebudu, ať si poraděj sami, vždyť jsou politici a jsou chytřejší 

než já.

Adéla 13 let


