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1 Úvod 

Počátky největší ekonomické recese od dob Velké hospodářské krize 30. let lze 

dohledat až do roku 2001, kdy ve Spojených státech amerických začala probíhat nadměrná 

úvěrová expanze a stavební boom. To vše společně s postupující provázaností světových 

ekonomik, extrémním veřejným zadlužením některých zemí a obrovskou nezodpovědností 

části komerčních a investičních bank, vedlo k eskalaci ekonomických problémů, 

které bohužel přetrvávají až do současnosti. 

 

Stěžejním cílem diplomové práce bude především objasnit vznik a průběh světové 

finanční, dluhové a hospodářské krize, společně s podrobnou charakteristikou jejich 

dopadů na ekonomiku Evropské unie, zvláště pak na hospodářství České republiky. 

 

Diplomová práce bude logicky členěna do pěti základních částí, které se budou dále 

dělit na jednotlivé podkapitoly. V průběhu zpracování této diplomové práce pak bude 

použita především deduktivně-teoretická metoda výzkumu. Kapitola první bude obligátně 

věnována úvodu, cílem kapitoly druhé bude popsat vývoj ekonomického myšlení  

a různých teoretických koncepcí v oblasti cyklického chování ekonomiky a nastínit 

problematiku různých druhů ekonomických krizí. 

 

Třetí kapitola diplomové práce bude podrobným seznámením se vnikem  

a průběhem světové hospodářské krize ve Spojených státech amerických. První část 

kapitoly pak bude zaměřena na politiku extrémně nízkých úrokových sazeb FEDu, 

které s cílem zabránit přicházející recesi zavedl na přelomu nového tisíciletí. Další část se 

zaměří na vliv takto prováděné expanzivní monetární politiky, následující hypotéční boom  

a konečné splasknutí bubliny na americkém hypotečním trhu. V poslední části třetí 

kapitoly bude dán prostor k nastínění přenosu ekonomické krize do Evropské unie, 

jež postupem času vedla ke vzniku nového fenoménu -  dluhové krize. Především pak bude 

kladen důraz na země, které se s neblahým stavem ekonomiky vypořádávaly relativně 

nejhůř, což v konečném důsledku zpravidla vedlo k poskytování finančních záchranných 

balíčků ze strany Evropské unie. 

 

Poslední část práce se bude zabývat příčinami a vývojem hospodářské krize 

v České republice. Bude analyzován dopad jednotlivých reformních protikrizových 
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opatření, pocházejících jak z pera Národní ekonomické rady vlády (NERV), tak přímo 

od Vlády České republiky. Na závěr bude věnována pozornost návrhům možných řešení, 

která by do budoucna měla vést ke stabilizaci a upevnění hospodářství v České republice. 
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2 Hospodářský cyklus – příčiny jeho vzniku 

Věcným obsahem první části diplomové práce je tematika hospodářského cyklu, 

jeho teoretická východiska a příčiny vzniku cyklického vývoje ekonomik. Tento podrobný 

exkurz bude soustředěn na fundamentální otázky: Co se během jednotlivých fází 

hospodářského cyklu odehrává, jaké podněty vyvolaly cyklický vývoj ekonomiky či jak 

mohou jednotlivé státy (vlády) na daný vývoj reagovat. Důraz bude především kladen 

na ekonomiku, jež se nachází ve fázi recese, resp. kontrakce. 

 

2.1 Fáze hospodářského cyklu 

Hospodářský cyklus lze ztotožnit s krátkodobým kolísáním agregátního výstupu 

ekonomiky okolo dlouhodobého vývojového trendu. Jedná se tedy posloupnost pravidelně 

se opakujících fází stagnace, vzestupu a poklesu, jež lze v užším pojetí ztotožnit s reálným 

HDP. V širším pojetí pak dále jde o výši zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti, výši 

cenové hladiny a objemu soukromé, veřejné a investiční činnosti. 

 

Průběh ekonomického cyklus má zpravidla určité charakteristické rysy, podle 

kterých je možné dělit jeho průběh na čtyři základní fáze. Jak dokládá graf č. 2.1, fázemi 

hospodářského cyklu jsou tzv. expanze (vzestup, oživení), vrchol (konjunktura či boom), 

kontrakce (recese, krize) a dno (deprese, sedlo) (Urban, 2003). 

 

Graf 2. 1: Fáze ekonomického cyklu 

 
Zdroj: Urban (2003), vlastní zpracování 
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Ve fázi vrcholu, čili konjunktury, je ekonomická aktivita na nejvyšší úrovni. 

Podniky plně využívají výrobních kapacit, které se postupem času stávají nedostatkovými. 

Osoby hledající práci zpravidla nemají problém ji nalézt, spotřebitelské výdaje, podnikové 

investice, produkce i zisky prudce rostou. V ekonomice se stále rychlejším tempem 

začínají prosazovat nákladové tlaky, jež nutí výrobce zvyšovat ceny produkovaných statků. 

V případě výrazného zrychlení růstu cen je ekonomika ve stavu tzv. přehřátí (někdy též 

tzv. přehřátá konjunktura). Rostoucí konzumní aktivita domácností však ústí v oslabení 

míry úspor v dané ekonomice a finanční zápůjční zdroje, které byly v období vrcholu hojně 

využívány, se stávají dražší, což vede k snižování ziskovosti firemní produkce. Vysoká 

úroveň cen, mezd a zaměstnanosti však zastírá prohlubující se ekonomické obtíže, které 

budou eskalovat v přehoupnutí ekonomiky do následující fáze cyklu - fáze poklesu 

(Urban, 2003). 

 

Fáze kontrakce, resp. recese, která je pro tuto práci stěžejní, je charakterizována 

zpomalením růstu či poklesem hrubého domácího produktu a dalších makroekonomických 

veličin. Kontrakci je dále možno vnímat jako proces určité ozdravné reakce dané 

ekonomiky na předchozí období přílišného optimismu a rozmachu výroby i spotřeby. 

K sestupné fázi dochází jak na poptávkové straně, tj. u spotřeby domácností či firemních 

investicí do dlouhodobého majetku, tak na straně nabídky u procyklických odvětví 

(průmysl, stavebnictví, některé služby). Jak uvádí Czesaný (2006), útlum ekonomické 

aktivity je doprovázen také zkracováním počtu odpracovaných hodin, zvýšením 

nezaměstnanosti, pomalejším růstem mezd a cen a poklesem poptávky po surovinách 

a bankovních úvěrech. Banky následně disponují přebytky finančních prostředků,  

což vyvolává tlak na pokles úrokových sazeb. K dalšímu a dalšímu snižování 

spotřebitelské poptávky dochází z důvodu vyšších životních nákladů a zpomalování růstu 

důchodů domácností vinou zvýšené nezaměstnanosti. Na utlumení poptávky budou 

postupně doplácet i firmy, jimž se nedostává očekávaných výnosů, jelikož jsou nuceny 

prodávat svou produkci pod obvyklou cenou. Mzdy pracovníků jsou však na stále stejné 

úrovni, protože jsou zpravidla vázány dlouhodobějšími smlouvami. Firmy nadále nejsou 

schopny realizace nových projektů, což danou kontrakci způsobenou v tomto případě 

na poptávkové straně ještě dále zhoršuje. Z neutěšeného stavu ekonomiky budou pramenit 

i problémy veřejných rozpočtů, které budou v důsledku poklesu ekonomické aktivity 

a růstu sociálních transferů náchylnější k vytváření deficitů. 
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Jak již bylo výše nastíněno, klesající ceny výrobků a služeb spolu s klesajícími 

cenami výrobních faktorů ženou ekonomiku z fáze kontrakce do fáze deprese, tedy 

na samé dno (sedlo) její aktivity. Dno hospodářského cyklu je fáze, kdy je hospodářská 

aktivita a reálný produktu na své nejnižší úrovni. Průvodními znaky této fáze cyklického 

vývoje je všeobecný pesimismus a averze k riziku, z čehož se rekrutuje stagnace 

spotřebitelské a investiční poptávky na velmi nízké úrovni. Očekávání ohledně dalšího 

vývoje jsou negativistická, a to jak na straně spotřebitelů, tak na straně firem, které nejsou 

ochotny přijímat rizika spojená s realizací nových investičních projektů, jelikož nevěří 

v brzký vzestup poptávky po své produkci, protože zchudlé domácnosti (např. vinou velmi 

vysoké nezaměstnanosti) dále odkládají své spotřební nákupy s vidinou dalšího poklesu 

cen. Velmi nízké nebo dokonce záporné zisky firem (bankovních domů) značně redukují 

jejich počet na trhu, takže v činnosti pokračují jen ty nejefektivněji a nejracionálněji 

se chovající subjekty. Jakmile alespoň část domácností dospěje k názoru, že nastal čas 

ke koupi spotřebních statků, podnikatelské subjekty na tuto situaci promptně zareagují 

a ekonomika se tak postupně odrazí od svého dna (Czesaný, 2006; Urban, 2003). 

 

Expanze, čili oživení, jak už sám název napovídá, je fáze hospodářského cyklu 

následující poté, co bylo v ekonomice dosaženo dna. V praxi to znamená, že se vývoj 

hrubého domácího produktu, ale i míry nezaměstnanosti nebo spotřebitelské poptávky, 

obrací k lepšímu. Optimističtější očekávání ohledně budoucího vývoje ekonomiky 

umožňuje realizaci firemních investičních projektů, jež by se ještě donedávna zdály být 

vysoce rizikové. Společně s realizací nových investic zpravidla dochází také k nahrazování 

kapitálu opotřebovaného v předchozích fázích hospodářského cyklu. Dále dochází k růstu 

objemu výroby, najímání nových výrobních faktorů, což mimo jiné vede k již avizované 

snížení nezaměstnanosti, resp. zvýšení zaměstnanosti. V důsledku této situace dochází 

k nárůstu disponibilních důchodů spotřebitelů, které využívají na nákup spotřebních statků. 

Zvýšené zisky stávajících firem (v důsledku vzestupu agregátní poptávky) přilákají 

do ekonomiky nové podnikatelské subjekty. Producenti postupně začínají intenzivněji 

využívat stávající výrobní faktory, ale rovněž začínají poptávat i zápůjční zdroje tak, 

aby mohly pořídit i nový kapitál. Bankovní domy, jež v předchozí fázi ekonomického 

cyklu neměly dostatek solventních zájemců o úvěry, v této době prosperují. Čím blíže je 

expanze ekonomické aktivity vrcholu, tím je zpravidla každá dodatečná jednotka produkce 

dražší (Czesaný, 2006; Czesaný a Johnoson, 2012). 
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2.2 Teorie hospodářského cyklu 

Předmětem kapitoly teorie hospodářského cyklu bude především poskytnout 

vysvětlení podstaty a příčiny vzniku cyklického chování ekonomiky s pohledu 

jednotlivých ekonomických škol. Zvláštní důraz pak bude kladen na vznik, průběh 

a ukončení sestupné fáze ekonomického cyklu. V následujících podkapitolách je využito 

chronologické hledisko, tj. uspořádání teorií hospodářského cyklu, které vznikaly paralelně 

s ekonomickými teoriemi, podle toho, jak se vyvíjely v čase za sebou. 

 

2.2.1 Předkeynesiánské teorie 

V teoriích hospodářského cyklu v období do vzniku velké hospodářské krize 

se vyskytovalo mnoho rozličných přístupů. Nejdůležitější z nich budou postihnuty dále. 

 

Psychologická teorie 

 

Hlavními představiteli psychologické teorie jsou ekonomové J. S. Mills, A. C. 

Pigou a W. Bagehot. Tento koncept podává zjednodušené, jednopříčinné vysvětlení 

o fluktuacích ekonomické aktivity, jež je zapříčiněna střídáním pesimistických 

a optimistických očekávání lidí a firem ohledně budoucího vývoje. Stěžejní myšlenka tedy 

tkví ve faktu, že kontrakci ekonomiky způsobuje pesimismus, jenž snižuje investice 

a agregátní poptávku, čímž se sestupná fáze nadále prohlubuje. Inverzní vývoj panuje 

při expanzi ekonomiky, tj. optimismus stimuluje hospodářství. Psychologická teorie sice 

nemůže plně vysvětlit výkyvy ekonomické aktivity v novodobých společnostech, ale stala 

se součástí mnoha teorií, zabývajících se cyklickým vývojem ekonomik, resp. nestabilitou 

ekonomického vývoje (Czesaný, 2006). 

 

Měnové teorie cyklu 

 

K prvotnímu spojování měnové teorie a hospodářského cyklu nejvíce přispěl 

britský ekonom R. G. Hawtrey, jenž použil kvantitativní teorii peněz k vysvětlení 

cyklického vývoje ekonomiky. Jeho teze tkvěla v přesvědčení, že k výkyvům 

v ekonomické aktivitě dochází v situaci, kdy je jedna strana pomyslných vah nestabilní, tj. 

na jedné straně množství peněz v ekonomice a jejich koloběh a na straně druhé reálný 

produkt a cenová hladina. 
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Švédský ekonom K. Wicksell tuto teorii modifikoval a uvádí, že příčiny 

hospodářských cyklů jsou způsobeny změnami peněžní zásoby, což je způsobeno 

odchylkami přirozené úrokové míry od úrokové míry tržní. Dále pak v podstatě ztotožnil 

hospodářský cyklus s investičními cykly, které vznikají v případě, kdy růst peněžní zásoby 

předbíhá nebo zaostává za růstem potenciálního produktu. V praxi se jeho teze promítají 

tak, že se v sestupné fázi ekonomického cyklu odbourávají špatné investice, které byly 

zahájeny ve vzestupné fázi cyklu, firmy začínají propouštět, dochází k růstu 

nezaměstnanosti a k poklesu výroby. Podle Wicksella je této situaci, čili cyklickému vývoji 

ekonomiky, resp. znovu-se propadání do kontrakce, možné předejít uvážlivými zásahy 

monetární politiky. Úkolem centrální banky je hlídat stabilní cenovou hladinu, tedy 

v momentě rostoucí cenové hladiny by měla centrální banka praktikovat restriktivní 

monetární politiku tak, aby peněžní úroková míra vzrostla a naopak (Czesaný, 2006). 

 

V díle Holmana (2001) je za nejdůležitějšího autora, zabývajícího se monetární 

teorií hospodářského cyklu, označován nejvýznamnější představitel liberalismu 20. století 

a zástupce tzv. rakouské školy, rakouský ekonom F. A. von Hayek. Podstatou a základním 

kamenem Hayekova nazírání na ekonomickou problematiku jsou peníze, které se společně 

s bankovní politikou úvěrování stávají hlavním zdrojem ekonomické nerovnováhy. 

Na tomto místě je třeba podotknout, že Hayek navazoval na, výše zmíněnou, monetární 

teorii cyklu Knuta Wicksell, kterou následně rozvinul o rakouskou teorii kapitálu. 

Nerovnováhu nevyvolává celkový pohyb cen, nýbrž nerovnovážnost pohybu cen 

spotřebního statků na jedné straně a cen výrobních statků na druhé straně. Ceny a mzdy 

se v odvětvích kapitálových statků pohybují během expanze nahoru rychleji než v odvětví 

spotřebního zboží, kdežto ve fázi recese ekonomiky mzdy a ceny podstupují zpravidla 

strmější pád. Za hlavní příčinu kontrakce považuje Hayek nedostatek volných úspor. Ten 

je způsoben existencí přílišné spotřeby, která neumožňuje tvorbu úspor, jež by mohly 

sloužit jako úvěry. Průběh recese vede k poklesu spotřeby a k obnovení úspor. Zabránit 

cyklickým výkyvům jde podle Hayeka tím, že peníze budou neutrální. Jde o takové peníze, 

které neovlivňují relativní ceny, nevyvolávají poruchy ve výrobě a neovlivňují míru zisku. 

Dále pak mohou vyloučit nerovnoměrný pohyb různých cen, takže intenzita ekonomické 

aktivity by nebyla zrychlována ani zbrzďována. K tomuto je zapotřebí, aby se množství 

peněz v ekonomice neměnilo. Toto tvrzení ale Hayek později opustil a uznal, že praktická 

realizace řešení ekonomického cyklu pomocí neutrálních peněz je málo reálná. Trval 

však na tom, že čím méně bude peněžní oběh řízen a ovlivňován monetární autoritou, 
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tj. varoval před negativními efekty státního intervencionismu, tím lépe pro hospodářství 

(Holman, 2001; Kvasničková et al, 1999). 

 

Teorie přeinvestování 

 

Základní hypotézou teorie přeinvestování je, že pokles poptávky po investicích 

bývá prvotní příčinou kontrakce ekonomiky. Ekonomické teorie hospodářského cyklu 

nabízejí několik modifikací této teorie, přičemž dvě z nich by se daly označit jako 

mainstreamové. 

 

První verze teorie přeinvestování velmi úzce souvisí s raným obdobím výše 

zmíněné měnové teorie cyklu, kterou úspěšně rozvinuli zástupci rakouské školy v čele 

F. A. von Hayekem. Základ tohoto konceptu tkví v tzv. úvěrové pružnosti, tj. jak nabídka 

úvěrů reaguje na reálnou situaci v hospodářství, především pak na výkyvy fixního kapitálu. 

Pokud jsou úrokové sazby pod rovnovážnou hladinou, investice rostou rychleji než celková 

agregátní poptávka a ekonomika je nadměrně zatížena investičním zbožím. Následná 

strukturální náprava nerovnovážného stavu je příčinou kontrakce ekonomiky. 

 

Druhý koncept teorie přeinvestování se taktéž opírá o pružnost nabídky úvěrů, 

která umožní následnou investiční expanzi. Výkyvy ekonomické aktivity jsou způsobeny 

neudržitelným tempem růstu investic, při kterém dochází k tvorbě nadměrných kapacit 

v některých průmyslových odvětvích. Jedná se zejména o investice s dlouhodobou 

návratností, jako jsou investice výrobních a montážních linek. Přebytek investic je 

zpravidla následně doprovázen nedostatkem spotřebních statků. Vznik této nerovnováhy je 

vysvětlován tak, že v období rané fáze expanze, při nízkých úrokových sazbách a vysoké 

návratnosti dochází k velké investiční poptávce. Investiční statky však mají podstatně delší 

produkční periodu a na trhu se nemohou objevit ihned. Mezi investičním záměrem 

a samotnou realizací vzrostou ceny produkovaného statku a ziskové marže, což motivuje 

stále větší počet subjektů produkovat tentýž poptávaný investiční statek. Tohoto 

investičního statku, ale i jím vyráběného statku spotřebního, je následně na trhu nadbytek. 

Tato verze teorie přeinvestování je tedy charakterizována zejména chybami 

v přizpůsobovacích procesech reálné ekonomiky (Czesaný, 2006). 
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Inovační teorie 

 

Hlavním představitelem tzv. Inovační teorie, kterou Holman (2001) poměrně trefně 

označuje za těžkopádnou a obtížně prokazatelnou, byl rakouský ekonom českého původu 

Joseph Schumpeter. U osobnosti tohoto významného ekonoma je třeba podotknout, 

že se jeho profesní život (a hlavně chápání ekonomické teorie) zprvu ztotožňoval a byl 

v souladu s rakouskou školou, avšak postupem času se od ní spíše odvracel, až se od ní 

odtrhl zcela, a to zejména kontroverzní a lehce anarchistickou „Vizí zániku kapitalismu“. 

Samotná inovační teorie je pak alokována spíše do momentu odvracení se od rakouské 

školy. 

 

Nejpodstatnější rozdíl lze spatřovat v tom, že Schumpeter neviděl příčiny 

cyklického vývoje ekonomiky v peněžním oběhu (Rakouská škola), nýbrž v inovační 

investiční činnosti. Základním mechanismem Inovační teorie tedy je integrace 

ekonomických výkyvů a inovačního procesu. Právě inovace přicházející ve vlnách 

považoval Schumpeter za stěžejní motivační sílu celého hospodářství. Mezi inovace, 

jež mají podle této teorie vliv na ekonomiku, patří zcela zásadní objevy, jako např.: Parní 

stroj, elektřina, televizor, letadlo nebo telefon. Takováto inovace či vlna inovací 

představuje pozitivní nabídkový šok, který uvede hospodářství do zrychlené expanze. 

Tento růst, však bude pokračovat pouze do vyčerpání inovační vlny, po které dojde 

k opětovnému zpomalení, což lze v užším slova smyslu chápat jako mechanismus 

odbourávání investic, které se ukázaly nebýt rentabilními. Z širšího hlediska pak 

o vymizení všech slabých a nevýkonných subjektů z trhu. Schumpeter tento fakt nazval 

tvořivou destrukcí nebo též ozdravným procesem ekonomiky, kterým se prochází ve fázi 

deprese (Holman, 2001; Klvačová et al, 2009). 

 

Teorie podspotřeby 

 

Teorie podspotřeby byla vyvinuta v první polovině 20. století v USA. Její význam 

je spíše marginální, jelikož se de facto nejedná o plně rozvinutou teorii hospodářských 

cyklů, nýbrž pouze o teorii hospodářské deprese. Tato teorie pracuje s hypotézou, 

že nabídka převyšuje poptávku na základě technologického pokroku, tj. poptávka 

permanentně zaostává za nabídkou, taženou technologickým pokrokem. Teorie 
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podspotřeby existuje v mnoha různých modifikacích, přičemž dvěma z nich bude věnována 

následující podkapitola. 

 

První verze této teorie pracuje s tezí, že zdrojem nerovnováhy je především velká 

diferenciace důchodu, která má za následek snížení výdajů na spotřebu. Příliš mnoho peněz 

směřuje do rukou pouze jedné úzké skupiny obyvatel (bohatí či spořiví lidé), která není 

schopna skrze své výdaje realizovat celý produkt. Mezi nejvýznamnější zástupce této 

teorie patří J. A. Hobson a T. R. Malthus. Podle Malthuse je k vyřešení nedostatečné 

poptávky zapotřebí existence, tzv. třetích osob, jež prostřednictvím své nevýrobní spotřeby 

napomohou realizovat celý produkt (Klvačová et al, 2009). 

 

Druhý koncept této teorie naopak počítá s předpokladem, že hlavním důvodem 

podspotřeby (převis nabídky nad poptávkou) je velká míra úspor domácností. Toto má 

za následek menší spotřební výdaje domácností, další prohlubování převisu a tím 

negativnější kontrakci ekonomiky (Czesaný, 2006). 

 

2.2.2 Keynesiánské teorie 

Následující podkapitola bude věnována jednomu z nejvýznamnějších ekonomů 

všech dob - Johnu Maynardu Keynesovi. Keynes zásadně ovlivnil svým dílem vývoj celé 

ekonomické teorie, neméně tak i teorie hospodářského cyklu, na který měl podstatně 

odlišný náhled, nežli většina výše popisovaných teorií. 

 

Cyklický vývoj ekonomiky je dle J. M. Keynese především dán nestabilitou 

soukromých investic. Tato nestabilita je důsledkem proměn poptávky po investicích nebo 

mezní efektivitou investic, jež je základem očekávání podnikatelů ohledně budoucího 

výnosu. Kontrakci ekonomiky pak způsobuje náhlé selhání efektivity investic, resp. selhání 

očekávání budoucích výnosů. Důsledkem tohoto selhání může být malá citlivost na změnu 

úrokové míry. Očekávání zisku mohou být nízká i při velmi nízkých úrokových mírách. 

Investoři mohou podlehnout přílivu pesimistických nebo optimistických nálad, což může 

vyvolat změnu ve vnímání mezní efektivity kapitálu a investic. 

 

V případě, kdy se ekonomika již ocitne v hluboké recesi spojené s vysokou 

nedobrovolnou nezaměstnaností (tento fakt dokládá na příkladu Velké deprese), nedochází 
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dle Keynese k dostatečným samoregulačním tržním silám, jež by spontánně vyvolaly 

oživení ekonomické aktivity. Řešení vidí v aktivistické fiskální politice jemného 

dolaďování, která prostřednictvím změny vládních výdajů nebo daní stimuluje 

poptávkovou stranu ekonomiky. Keynesova praktická ekonomie tedy rezignuje 

na tzv. neviditelnou ruku a uchyluje se k výraznému státnímu intervencionismu. 

V neposlední řadě je třeba zmínit diskutabilní fakt nenutnosti každoročně vyrovnaného 

státního rozpočtu (Holman, 2001). 

 

Keynesova výchozí premisa tedy zněla: Nedostatečná efektivní poptávka, malá 

citlivost investic na změnu úrokové míry a předpoklad nepružnosti cenové hladiny, 

jsou hlavním argumentem pro již výše zmíněnou fiskální stimulaci agregátní poptávky. 

Jinak řečeno: Trh selhal, je potřeba, aby nastoupil osvícený stát, jenž bude peníze 

daňových poplatníků vydávat lépe než oni sami (Klaus, 2009). 

 

 

Teorie investičního akcelerátoru a multiplikátoru 

 

Pohled neokeynesiánců, kteří se snaží o syntézu keynesovy a neoklasické ekonomie 

na problematiku hospodářských cyklů nejlépe reprezentuje - Teorie investičního 

akcelerátoru a multiplikátoru. Akcelerační princip investic je založen na vztahu mezi 

objemem výroby a objemem kapitálu, nutného k její produkci. Vzroste-li objem produkce, 

vzroste i potřeba nutného fixního kapitálu. V důsledku tohoto se zvýší poptávka 

po indukovaných investicích. Princip akcelerace tedy říká, že růst poptávky po investicích 

je v rostoucí ekonomice vyšší, nežli růst hrubého domácího produktu. Na zrychlený růst 

investičních výdajů následně navazuje také multiplikační efekt, jelikož rostoucí investice 

vyvolají další růst poptávky a produkce a s nimi další vzestup investičních výdajů. Růst 

produkce však postupně naráží na produkční hranici daného hospodářství, což vede 

k reverznímu vývoji akceleračního a multiplikačního principu, tzn. se zastavením růstu 

produkce poptávka po investicích prudce padá. Tento pokles vede k dalšímu snížení 

produkce prohloubenému působením multiplikátoru. Opětovný přechod ekonomiky 

do fáze expanze nastane v momentě, kdy se ekonomické subjekty rozhodnou obnovovat 

opotřebovaný a technicky zastaralý fixní kapitál (Urban, 2003). 
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2.2.3 Nová konzervativní ekonomie 

 

Na počátku 70. let 20. století se dostávají, po jistých pro keynesiánce 

nevysvětlitelných jevech typu stagflace, do popředí nové teoretické proudy, založené 

na klasické ekonomii Adama Smithe - Nová konzervativní ekonomie (Klaus, 2009). 

 

Následující podkapitolu budou reprezentovat dva teoretické přístupy k mechanismu 

hospodářského cyklu, a to Monetaristická teorie a Nová klasická makroekonomie, někdy 

nazývaná též Teorií racionálních očekávání. Společný základ, tj. předpoklad pružných 

mezd a cen, mají obě teorie totožný. Náhled na cyklický vývoj ekonomiky však mají 

poměrně odlišný. 

 

Monetaristická teorie 

 

Monetaristická teorie je produktem tzv. Chicagské školy a je neodmyslitelně spjata 

s patrně největším ekonomem druhé poloviny 20. století - Miltonem Friedmanem. 

Monetaristé připisují ústřední roli v ekonomických procesech penězům a měnové politice, 

kladou důraz na automatické tržní mechanismy, jež samy udržují ekonomiku v rovnováze 

a zároveň jsou velmi tvrdými odpůrci keynesovy aktivistické hospodářské politiky 

(Kvasničková et al, 1999). 

 

Teorie hospodářského cyklu prezentována monetaristy především vychází z nové 

kvantitativní teorie peněž. Předpokladem této teorie je především stabilita peněžní zásoby 

a její obrátkovosti, pokud je toto naplněno, nedochází k cyklickému vývoji ekonomiky. 

Podle Friedmana je hospodářský cyklus důsledkem nedokonalých informací, neboť 

si ekonomické subjekty tvoří svá očekávání adaptivně na základě minulých zkušeností. 

Subjekty mylně interpretují cenovou úroveň, tj. dočasně (krátkodobě) nesprávně vnímají 

pohyb cenové hladiny. V dlouhém období pak svá očekávání opravují a přizpůsobují 

se skutečnému vývoji hospodářství (Holman, 2001; Klaus 2012). 
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Nová klasická makroekonomie 

 

Nová klasická makroekonomie přináší, oproti výše popsaným monetaristům, 

do ekonomické teorie nový prvek v podobě racionálního očekávání. Racionální očekávání 

spočívá v tom, že ekonomické subjekty využívají všechny dostupné znalosti a informace 

o minulém, současném i budoucím vývoji ekonomických proměnných. Tržní ekonomika, 

v pojetí teorie nové klasické makroekonomie, je v zásadě stabilní a nerovnováha vzniká 

pouze na základě exogenních šoků. Zastánci teorie na tomto základě vyslovili hypotézu, 

že státní zásahy do ekonomiky se míjejí účinkem, jelikož jsou od samého počátku 

očekávány, což vede k poznání, že je hospodářská politika účinná pouze za předpokladu 

její neočekávanosti. Dalším předpokladem teorie racionálního očekávání je neexistence 

nedobrovolné nezaměstnanosti v obdobích recese. Nezaměstnanost pak vzniká proto, 

že jednotlivci hledají lepší práci, neboť považují svou reálnou mzdu za příliš nízkou 

(Holman, 2001).  

 

2.2.4 Teorie reálného hospodářského cyklu 

 

Dalším přístupem k formování náhledu na cyklický vývoj hospodářství je Teorie 

reálného hospodářského cyklu, jež vznikla v 80. letech 20. století a zaměřuje se především 

na reálné veličiny a nabídkovou stranu ekonomiky. Hlavními představiteli této teorie jsou 

ekonomové F. Kydlant, E. Prescott, Ch. Plosser a J. Long. Teorie reálného hospodářského 

cyklu vysvětluje cyklické výkyvy při zachování předpokladů klasického modelu, tj. pružné 

mzdy a ceny. Za primární příčinu ekonomických fluktuací je zde považován reálný 

nabídkový šok (válka, přírodní katastrofa, technologické změny, změny cen energií, 

surovin a materiálů atd.). V důsledku tohoto šoku dojde ke snížení dlouhodobé agregátní 

nabídky a tím i k pádu potenciálního produktu, což bude mít v neposlední řadě za následek 

vyšší nezaměstnanost, nižší spotřební výdaje, nižší investice, nižší peněžní nabídku 

a celkové recesní chování ekonomiky (Czesaný, 2006). 

 

Teorie sektorových změn 

 

Tato teorie se řadí k bezpočtu dalších neoklasických přístupů k vysvětlení 

hospodářského cyklu. Teorie sektorových změn akcentuje, že jsou recese jistými 
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periodami, které jsou spjaty s velkými sektorovými šoky, jež vyžadují nákladný 

strukturální přizpůsobovací proces. Sektorovými šoky se rozumí hospodářský propad 

jednoho segmentu ekonomiky, který je způsobený náhlým propadem nabídky nebo 

poptávky. Přizpůsobovací proces pak nastává v obdobích zvýšené míry nezaměstnanosti 

a nižších příjmů, které podstatně sníží poptávku po produkci všech sektorů daného 

hospodářství. (Czesaný, 2006). 

 

 

Teorie nesouladu politického a hospodářského cyklu 

 

Podstatou tohoto teoretického koncept je fakt, že se obě strany rozhodovacího 

procesu snaží maximalizovat svůj prospěch, tj. na jedné straně občané (voliči) preferují 

období prosperity s nízkou inflací a nezaměstnaností a na straně druhé vláda usiluje o své 

znovunabytí volebního mandátu. Tyto podmínky pak platí za předpokladu, že vláda, 

tzn. tvůrce hospodářské politiky, disponuje nástroji hospodářské politiky sloužícími 

ke stimulaci ekonomiky (Sedláček, 2012). 

 

Problém pak nastává například v momentě blížících se voleb, kdy se vláda 

rozhodne posílit své volební vyhlídky zavedením líbivé expanzivní hospodářské politiky, 

avšak hospodářský cyklus se zrovna nachází v bodě, kdy by bylo zapotřebí aplikovat 

odlišnou, tj. restriktivní hospodářskou politiku. Tento mechanismus nesouladu samozřejmě 

platí i reverzně. Důsledkem této neshody politického a hospodářského cyklu dochází 

k nesprávně volené hospodářské politice, což může vést ke vzniku makroekonomické 

nerovnováhy a kontrakci ekonomiky (Kliková a Kotlán, 2012) 

 

Teorie náhodné procházky 

 

Hlavními představiteli Teorie náhodné procházky s trendem, jež vznikla na začátku 

80. let 20. století, byli ekonomové E. Prescot a W. Beveridge. Termín náhodná procházka 

je v názvu užitý, protože změny zkoumané proměnné jsou náhodné a jejího historického 

vývoje nemůžeme dostatečně využít k odhadu budoucích hodnot. Vzhledem k tomu, 

že ekonomické časové řady obvykle rostou v průběhu času, přidáváme k procesu trend. 

Teorie zdůrazňuje, že kolísání ekonomické aktivity kolem trendu je způsobené vlivem 

krátkodobých a dlouhodobých šoků, resp. poptávkových a nabídkových šoků. 
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V dlouhodobé perspektivě však ekonomický výkon roste, jelikož jsou pozitivní 

ekonomické šoky výraznější a převažující, nežli šoky negativní. Dále pak tato teorie, 

v souladu s novou klasickou ekonomií, odmítá uplatňování stabilizační hospodářské 

politiky, neboť je dle ní velmi obtížné odhadnout budoucí vývoj ekonomiky, postižené 

různě působícími dlouhodobými i krátkodobými šoky (Czesaný, 2006). 

 

 

2.3 Charakteristika finanční krize 

Při uchopení pojmu finanční krize je třeba mít na paměti, že ani odborná literatura 

nepracuje s jednou obecně přijímanou definicí, nýbrž s velkým počtem různě 

modifikovaných formulací, jež se v menší či větší míře od sebe liší. Jednou z definicí 

tohoto fenoménu je charakteristika Mezinárodního měnového fondu, jenž tyto děje 

charakterizuje následovně: Finanční krize jsou potenciálně těžké rozpady finančních trhů, 

které mohou mít silné nepříznivé dopady na měnový a hospodářský vývoj reálné 

ekonomiky (Helísek, 2004). 

 

Podle Cihelkové et al (2008), lze finanční krize rozlišit na několik různě 

propojených či souvisejících typů krizí: 

- měnová krize, 

- bankovní krize, 

- dluhová či rozpočtová krize. 

 

Měnová krize 

 

Měnovou krizí zpravidla chápeme jako náhlou devalvaci domácí měny, jež často 

končí spekulativním útokem na devizovém trhu. Měnová krize může být zapříčiněna 

dlouhodobým deficitem platební bilance nebo nedůvěrou trhu ve schopnosti vlády 

a centrální banky krýt svou vlastní měnu. Krize tohoto typu spíše postihují státy 

používající režimy fixního měnového kurzu a jsou zvláště nebezpečné pro malé otevřené 

nebo velké a nestabilní ekonomiky. Postižené státy se v případech zasažení měnovou krizí 

snaží odrazit útok tím, že uspokojují převis poptávky po měně pomocí vlastních měnových 

rezerv. Měnové krize mají následně dalekosáhlé a nákladné dopady na zasaženou 

ekonomiku, přičemž možnost jejich předvídání je omezena teoretickým pochopením 



20 
 

komplexních interakcí mezi makroekonomickými fundamenty, očekáváním investorů 

a politikou vlády a centrální banky (Cihleková et al, 2008). 

 

Bankovní krize 

 

Jako bankovní krize jsou označovány problémy spojené s nedostatečnou likviditou, 

především však s insolvencí velkého počtu komerčních bank daného státu. Obdobně jako 

u měnových krizí se za bankovní krizi obvykle označuje nejen situace, která se přímo 

projeví úpadky bank, ale i situace, kdy postižené finanční ústavy zachránila vládní 

intervence nebo pomoc centrální banky, jako věřitele poslední instance. V rozvojových 

zemích je nejčastější příčinou bankovních krizí náhlá ztráta důvěry vkladatelů, 

která se projeví tzv. bankovním runem, kdežto ve vyspělých tržních ekonomikách jde spíše 

o problémy vyplývající z prudkého poklesu hodnoty některého typu bankovních aktiv 

(nemovitostí, akcií apod.). Bankovní krize mohou vznikat i v důsledku dluhové krize, 

tzn. neschopnosti dlužníků splácet poskytnuté úvěry, nebo v důsledku krize měnové, jsou-

li domácí banky samy v dlužnické pozici v zahraničí (Dvořák, 2008). 

 

 

Dluhová či rozpočtová krize 

 
Tento pojem se používá k označení dluhových krizí, kdy je země neschopná splácet 

svůj zahraniční dluh. Dluhová krize se vyskytuje zpravidla v rozvojových zemích. Může 

se však jednat i o případy, kdy soukromé společnosti či banky nezvládají splácet své 

zahraniční dluhy. Dluhová krize může také znamenat vnitřní dluhovou krizi, kdy má země 

vnitřně předluženou ekonomiku nebo platební neschopnost podniků. Vnitřní dluhová krize 

může vést k zamrznutí úvěrového trhu s negativními dopady na reálnou ekonomiku 

(Dvořák, 2008).  

 

 

2.4 Vznik finančních krizí 

Jednou z hlavních příčin vzniku finančních krizí, je podle Kunešové a Cihelkové 

(2006), rostoucí globalizace světového hospodářství, která sice na jedné straně dává 
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ekonomickým subjektům široké možnosti realizovat své investiční záměry 

na mezinárodních trzích, avšak na straně druhé skýtá velké množství určitých rizik. 

 

Mechanismus vzniku finančních či později hospodářských krizí lze vyjádřit 

následovně. Krize postihuje zpravidla země perspektivní, do kterých proudí velké množství 

krátkodobého spekulativního kapitálu. Nejzranitelnější jsou z tohoto pohledu země, 

jež disponují nadhodnoceným, málo pružným nebo fixním měnovým kurzem, dále pak 

země s vratkým finančním systémem, vysokými deficity (zřídka přebytky) běžného účtu 

platební bilance, špatnou rozpočtovou kázní či vnějším zadlužením. Nejvýraznější problém 

spojený s přílivem zahraničního krátkodobého kapitálu pak nastává v momentě, 

kdy investoři, například pod tíhou informací o špatném vývoje dané ekonomiky, začnou 

kvůli obavám ze znehodnocení měny ze země postupně odcházet. V případě silného 

a rychlého odlivu kapitálu musí postižená země přistoupit k devalvaci měny, jež s sebou 

přinese celou řadu doprovodných negativních dopadů (Sedláček, 2012). 

 

Vzniklá finanční krize se pak do dalších zemí či regionů může přenést hned 

několika způsoby. Může dojít například k tzv. čisté nákaze, tj. věřitel pod vlivem krize 

v jedné zemi, přehodnotí své investiční strategie i v zemi jiné, i když pro to není žádný 

relevantní důvod. Další způsob přenesení krize je skrze obchodní a investiční kanály, 

kde se nákaza přenáší mezi významnými obchodními partnery; například znehodnocení 

měnového kurzu postižené země, bude mít za následek snížení poptávky po produkci 

statků druhé země. Důvodem, jak již bylo nastíněno výše, je silná internacionalizace 

ekonomik (Cihelková et al, 2009). 

 

Mezinárodní měnový fond pak zdůvodňuje přenos krizí prostřednictvím 

tzv. monzunového efektu, což znamená, že krizí postižené země vyzařují určitý negativní 

vliv, jenž se šíří přes zasažené země, a tím přispívá k vytvoření podmínek příznivých 

pro vypuknutí krize i v dosud zdravých státech (Helísek, 2004). 
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2.4.1 Faktory přispívající ke vzniku finančních krizí 

 

Faktory, jež vyvolávají náchylnost ke vzniku finančních krizí, je podle 

Cihelkové et al. (2008), možno rozdělit do několika skupin: 

- Makroekonomická nestabilita způsobená špatně zvolenou hospodářskou 

politikou 

- negativní vývoj externích podmínek ve světové ekonomice, 

- nadměrně rizikové chování firemního a bankovního sektoru, 

- nestabilita finančního systému. 

 

Tyto faktory vytvářejí podmínky, za kterých se krize objevují, a je nutno 

je odlišovat od bezprostředních příčin, kterými jsou události a zprávy, jež vyvolávají 

prudké změny v chování a očekávání ekonomických subjektů.  

 

Většina finančních krizí, ač vzniklých z rozličných příčin, mají v konečné fázi 

obdobné důsledky v podobě negativního vlivu na reálnou ekonomiku, týkající 

se především poklesu ekonomické aktivity (propadu HDP), zvýšení nezaměstnanosti, 

resp. snížení zaměstnanosti a dalších zejména hospodářsko-politických obtíží 

(Cihelková et al., 2008). 
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3 Charakteristika současné ekonomické krize 

Pro seriozní ekonomickou analýzu současné hospodářské krize, je mimo osvětlení 

její nynější intenzity, neméně důležité podniknout jistý historický exkurz tak, 

aby byly postiženy též příčiny jejího vzniku. Nejpalčivější a nejviditelnější projevy 

současné hospodářské krize začaly být vnímány začátkem roku 2008, avšak její 

prvopočátky lze spatřovat již o několik let dřív. 

 

3.1 Rok 2000 a první recese nového tisíciletí 

Většina odborné ekonomické literatury spojuje počátek nynější ekonomické krize 

především s činností Amerického rezervního systému (FED). Toto zažité tvrzení je zcela 

na místě, avšak je potřeba ho doplnit o historický řetězec událostí, jenž se začal 

kompletovat na začátku nového milénia. 

 

První recesi třetího tisíciletí tedy začaly čelit Spojené státy již v roce 2000, 

a to vinou propadu nadhodnocených akcií společností, zabývajících se informačními, 

komunikačními a high-tech technologiemi. Pád cenných papírů, mnohdy až o desítky 

procent, vedl k bankrotu velké skupiny těchto firem, další část pak byla nucena provést 

restrukturalizace spojené s propouštěním zaměstnanců a omezením investičních výdajů. 

V reakci na toto dění pak domácnosti začaly omezovat své spotřební výdaje, což společně 

s poklesem amerického dolaru, vedlo po dlouhých letech relativní prosperity 

k nastartování, v kontextu dnešní doby, drobné hospodářské recese (Hindls, 2013). 

 

3.2 Hypoteční boom po roce 2001 

Reakce Spojených států amerických, na tento drobný propad, na sebe nenechala 

dlouho čekat. Americký FED ve snaze zabránit hrozící hospodářské recesi provedl, 

jak dokládá graf č. 3.1, poměrně rozsáhlou monetární expanzi v podobě snížení základní 

úrokové sazby o takřka 5 p.b., což představovalo jednu z nejnižších hodnot v historii USA 

(Hindls, 2013). 
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Podle Kohouta (2011) nesou další část viny za vzniklé potíže realitní makléři, kteří 

prostřednictvím nevybíravých praktik, přesvědčovali neznalé klienty o tom, že ceny 

nemovitostí mohou jít pouze a jenom nahoru a že hypotéka, která zhatí většinu čistého 

měsíčního příjmu je skvělý obchod. 

 

 

3.3 Prasknutí hypoteční bubliny po roce 2005 

Extrémně uvolněná úvěrová politika s sebou přinesla kýžené ekonomické oživení, 

a to jak ve Spojených státech amerických, tak i v celém Euroatlantickém prostoru. Tento 

hospodářský růst, vyvolaný zejména mohutným zadlužením, vedl k opětovné reakci 

amerického FEDu v podobě zpětného zvyšování základních úrokových sazeb 

(viz graf č. 3.1). 

 

Nárůst hypotečních úrokových sazeb a následný nárůst měsíčních splátek na sebe 

nenechal dlouho čekat. Přinesl tzv. splasknutí hypoteční bubliny, zejména pak bubliny 

rizikových hypoték (Krugman, 2012). 

 

V důsledku nárůstu hypotečních úrokových sazeb, se do existenčních problémů 

dostal takřka jeden milion převážně méně bonitních klientů, kteří již nadále nebyli schopni 

splácet svůj dluh. V reakci na nesplácení dluhů začaly hypoteční ústavy „odjímat“ své 

nemovitosti klientům, neboť nemovitost zatížena hypotékou je stále v majetku onoho 

hypotečního ústavu. Náklady spojené s nesplacením hypotéky proto v konečném důsledku 

nese sám hypoteční ústav. Ztráta hypotečních ústavů při nesplacení, zabavení a prodeji 

jednoho rodinného domu pak představovala 15 – 25 % z jeho původní ceny (Hindls, 2013).  

 

Ekonomické problémy nakonec začaly stíhat i klienty, kteří dokázali akceptovat 

zvýšené měsíční splátky svých hypoték. Z důvodu zvýšení cen ropy na světových trzích, 

totiž začalo v průběhu roku 2006 docházet k postupnému nárůstu cen pohonných hmot. 

Zvýšené měsíční výdaje na splátky úvěrů, společně s cenami benzínu a nafty, ještě více 

snižovaly spotřební výdaje amerických domácností, což je jedna z dalších příčin vznikající 

(r. 2007) Euroatlantické finanční krize (Kohout, 2011). 
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3.4 První krizový rok 2007 

Soudobá finanční krize se vinou další eskalace problémů
1 amerického hypotečního 

trhu, začala pomalu projevovat již v polovině roku 2007. Právě americký trh s hypotékami 

dal vzniknout novému fenoménu – sekuritizaci, který se později do jisté míry ukázal, 

jako tahoun akcelerujících ekonomických obtíží ve světě. 

 
Za paradox, při dnešním zkoumání ekonomické reality, se dá považovat fakt, 

že se hypotéky začaly pokládat za zajímavé aktivum investičních portfolií. Na tomto místě 

je třeba ještě jednou zdůraznit, že se hypotéky poskytovaly takřka každému, 

a to bez jakéhokoliv doložení příjmů žadatele či zkoumání jeho úvěrové historie. 

 

Jak bylo nastíněno výše, sekuritizace může být považována za jednu z příčin 

začínající recese, potažmo celé hospodářské krize. Sekuritizace je de facto proces, během 

nějž finanční instituce konvertovaly velký počet pohledávek (hypoték) do cenných papírů 

obchodovatelných (např. CDO – collateralized debt obligation2) na veřejných trzích, 

a předejít tak riziku ztrát z nesplněných závazků. Postupovaných cenných papírů CDO 

existuje několik možných druhů: 

- CBO (Collaterized Bond Obligations) – kryté rozsáhlým portfoliem 

nejrůznějších typů firemních i státních dluhopisů, 

- CLO (Collaterized Loan Obligations) – kryté portfoliem poskytnutých 

firemních, spotřebních a jiných úvěrů, 

- SFCDO (Structured Finance CDO) – kryté dlouhodobým hmotným majetkem 

(např. nemovitostmi, které jsou financovány hypotečními úvěry), 

- Syntetické CDO (Collateralized debt obligations) – kryté úvěrovými deriváty 

(např. credit default swapy) (Dvořák, 2008). 

 

Tento trend, tedy jakési „zabalení“ hypoték, s sebou přinesl dle Kohouta (2011) 

hned několik výhod v jednom: 

- vznikl zcela nový a zajímavý investiční instrument, 

                                                 
1 Na americkém hypotečním trhu existoval velký počet volných nemovitostí, na které však bylo 

velmi obtížné získat potřebnou hypotéku, jelikož její dostupnost byla nižší a úrokové sazby podstatně vyšší, 
nežli v době výstavby oněch nemovitostí. 

2 Zajištěné dluhové obligace. 
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- riziko plynoucí z původních (toxických) hypoték šlo z  hypotečních ústavů 

prodat takřka do celého světa, 

- to ve svém důsledku znamená, že se mohly i nadále poskytovat stále rizikovější 

hypotéky, které byly dostupné mnohdy i zcela nevyhovujícím klientům. 

 
 

Takto nashromážděné „balíky“ hypotečních úvěrů jsou většinou následně rozděleny 

do tzv. tranší, jež se odlišují kvalitou podkladových aktiv, a to od velmi bezpečných tranší 

s vysokým ratingem až po tranše rizikové. Tranše se tedy člení podle rizika na senior 

tranše (obvykle s velmi kvalitním ratingem), které jsou postiženy nejmenším rizikem, 

ale také nejnižším výnosem. Dále se jedná o tzv. mezzanine tranše, jež jsou více rizikové 

ve srovnání se senior tranšemi a konečně junior tranše, které jsou nejrizikovější, avšak 

slibují investorovi nejvyšší výnosnost. Jednotlivé tranše vymezují práva investorů, 

především postup při tzv. absorbování ztrát. Pokud je úvěr jako podkladové aktivum 

zahrnut do junior tranše a klient banky tento dluh přestane platit, tak investoru do junior 

tranše hrozí, že nedostane plánované úroky a ještě ztratí i jistinu. 

 

V praxi to probíhá tak, že příslušná finanční instituce vytvoří a prodá soubor úvěrů 

jako podkladová aktiva nebankovní instituci (svěřeneckému správci), na kterou 

se nevztahují předpisy o kapitálové přiměřenosti, tzn. neregulovanému subjektu.  

Svěřenecký správce vydá na budoucí cash flow plynoucí ze souboru úvěrů, 

tzv. postupované cenné papíry, pro než zajistí ohodnocení některou ratingovou agenturou 

a zvýší jejich bonitu určitým typem záruky (např. pojištěním). Postupované cenné papíry 

(např. CDO) pak převezmou investiční zprostředkovatelé, kteří se je se ziskem snaží prodat 

investorům. Přitom, pokud jde o samotné úvěry, banka je nadále v celé sekuritizační 

operaci odpovědná jako administrátor obsluhy úvěrů až do momentu jejich úplného 

splacení.  

 

Na tomto místě však vyvstává otázka ohledně motivace subjektů k využívání těchto 

finančních instrumentů. V případě bank je snaha vcelku jasná, a to vymanit se jistým 

způsobem z bankovní regulace, která postupem času zpřísňovala pravidla kapitálové 

přiměřenosti. Přírůstek poskytnutých úvěrů musí být doprovázen zvýšením vlastního 

kapitálu, který je však zpravidla dražší nežli kapitál cizí. Banky sekuritizací úvěrů přešly 

vlastně na zprostředkovatelský obchod, který jim umožňuje snižovat náklady na získání 
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kapitálu, zvyšuje jejich přístup k finančním zdrojům, zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu 

a současně redukuju i úvěrová a úroková rizika (Klváčová, 2009). 

 

Investování do, výše zmíněných, amerických postupovaných cenných papírů 

(CDO) se v průběhu roku 2007 stalo velice populární, a to jak mezi americkými, 

tak i evropskými finančními institucemi různorodého zaměření (banky, penzijní fondy, 

pojišťovny, atd.). Zde je třeba zmínit poměrně nelichotivou roli ratingových agentur, 

které podcenily riziko plynoucí ze strukturovaných finančních produktů (např. CDO), 

kdy tyto rizikové cenné papíry obvykle ohodnotily velmi kvalitním ratingem (mnohdy 

na úrovni kvalitních amerických státních dluhopisů) (Tůma, 2013). 

 

Proces sekuritizace tedy měla teoreticky fungovat tím způsobem, že se riziko 

plynoucí z toxických hypoték rozptýlí po celém světě a tím bude mít méně drastické 

dopady než riziko soustředěné do malého počtu finančních ústavů. Realita však byla 

taková, že se sice podařilo riziko „roznést“ po světě, bohužel ale již nedošlo 

k požadovanému snížení rizika, neboť nikdo netušil, kde všude mohou toxické aktiva být. 

Špatné úvěry tak mohly být prakticky všude. Banky proto začaly pracovat s předpokladem, 

že také všude jsou. Tento mechanismus zapůsobil jako páka, která mnohonásobně zvýšila 

skutečnou hodnotu možného rizika (Musílek, 2008). 

 

Již v průběhu roku 2007 se pak odhadovalo, že ztráty z investičních záměrů 

spojených s americkými toxickými hypotékami dosahují horentních sum přes 

300 mil. USD. Na globálních finančních trzích se tak postupně začala šířit nejistota 

ohledně toho, kde všude se mohou špatné úvěry z amerických rizikových hypoték 

nacházet. V tomto kontextu se pak plně ukázal problém hrozeb širšího nakládání 

s individuálním rizikem obchodu v podmínkách globalizované ekonomiky („šíření 

nákazy“) a tím i vytváření systémového rizika. Tato situace tudíž vyvolala nové nároky 

i z hlediska řízení rizik a regulatorních opatření (Loužek, 2008). 

 

3.5 Druhý krizový rok 2008 

Začátek roku 2008 se nesl ve znamení stupňování problémů globálních finančních 

trhů, na kterých již přes půl roku vládla extrémní nejistota a strach z toho, kde všude 

mohou toxická aktiva být. Banky nebyly ochotny poskytovat úvěry (nebo jen na velmi 
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vysoký úrok), a to jak soukromé či komerční klientele, tak ani mezi sebou navzájem 

na mezibankovním trhu. V tomto okamžiku se ve světových médiích stále více začal 

propírat termín „credit crunch“, což znamená snížení dostupnosti úvěrů („zadření úvěrů“) 

kvůli obavám finančních institucí z případného nedostání závazků ze strany dlužníků 

(Musílek, 2008). 

 

V březnu 2008 otřásla americkým, resp. celosvětovým finančním sektorem zpráva 

o pádu špičkové americké investiční banky Bear Stearns, kterou od krachu zachránilo 

až převzetí finanční skupinou JP Morgan. Banka Bear Sterns se tak stala jednou z prvních 

amerických finanční institucí, která doplatila na obchodování s toxickými hypotečními 

cennými papíry (Kohout, 2009). 

 

Po mírném a hlavně zdánlivém období klidu se další negativní informace 

o americkém finančním sektoru vyrojily v průběhu září roku 2008. Nejprve byla, z důvodu 

rozsáhlého poklesu cen nemovitostí, americkou Federální agenturou financování bydlení 

uvalena nucená správa na hypoteční agentury Fannie Mae (Federal National Mortagage 

Association)3 a Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation)4, zabývající 

se nákupem hypoték od bank, jež jsou financovány vydáváním hypotečních zástavních 

listů. Podle Kohouta (2009) bylo faktické zestátnění obou agentur, jedním z mála 

ekonomických rozhodnutí, které bylo přijato všeobecně kladně, poněvadž náklady 

vyvolané bankrotem obou institucí by byly neúměrně vysoké. 

 

Druhá velká zářijová rána pro americké hospodářství přišla hned v zápětí po pádu 

Fannie Mae a Freddie Mac, a sice existenční problémy světoznámé americké investiční 

banky Lehman Brothers. Banka Lehman Brothers mimo jiné opět doplatila na obchodování 

s vysoce rizikovými investičními instrumenty spojenými s hypotékami, ale také na to, 

že odmítla vstup Korejské rozvojové banky do své kapitálové struktury. Tento fakt se pak 

promítl v panickém výprodeji jejich akcií, což během extrémně krátké doby vedlo 

k poklesu o více než 80 % její původní tržní hodnoty a v konečném důsledku k vyhlášení 

bankrotu. Světové finanční trhy byly naprosto zaskočeny a okamžitě začal „run“ investorů 

na další finanční instituce, zejména pak ve Spojených státech, Velké Británii a na Islandu. 

Útoky investorů se i nadále týkaly především investičních bankovních ústavů jako Merill 

                                                 
3 Federální národní hypoteční asociace 
4 Federální hypoteční společnost úvěrů na bydlení 
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Lynch, který se však na rozdíl od Lehman Brothes dočkal pomoci od Bank of America, 

dále pak Golden Sachs, Morgan Stanley, britské Lloyds a HBOS nebo islandské Glitnir 

a Landsbanki (Musílek, 2008). 

 

Jak uvedl Tůma (2013), o faktu, že se hypoteční krize změnila v krizi finanční, 

která se rozšířila do takřka celého světa, nikdo z odborníků příliš nespekuloval. 

Předpokládat, však v polovině roku 2008, že bude mít takovou hloubku a trvání, šlo jen 

stěží.  

 

3.6 Třetí krizový rok 2009 

Na počátku roku 2009 už bylo téměř celému světu jasné, že se krize finančního 

sektoru (finanční krize) přelila i do ostatních odvětví národního hospodářství 

a vygradovala v globální hospodářskou recesi, resp. globální hospodářskou krizi (viz graf 

č. 3.2). Takto velký hospodářský propad je podle Almunii et al (2009) v moderních 

dějinách srovnatelný pouze s Velkou hospodářskou krizí z let 1929-1933. V obou 

případech, podle autora, krize vznikla ve Spojených státech amerických a vedla nejprve 

k výraznému poklesu finančních trhů a následně k prudkému poklesu průmyslové 

produkce a poklesu světového obchodu. Lze však sledovat i mnoho zásadních odlišností. 

Především se jedná o to, že současná hospodářská krize, oproti té minulé, postihla takřka 

celý svět, a to vinou rozsáhlé internacionalizace a globalizace. Dále je pak třeba 

poznamenat, že Velká hospodářská krize „dohnala“ k bankrotu téměř 8000 bank, 

kdežto současné hospodářská krize jen několik málo desítek finančních ústavů. 

 

Graf 3. 2: Vývoj reálného HDP vybraných zemí v letech 2002-2012 (v %) 

 
Zdroj: Světová banka (2014), vlastní zpracování 
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Hluboký hospodářský propad v roce 2009 postihl, s výjimkou Polska, celou 

Evropskou unie. Reakce Evropské unie na probíhající hospodářskou krizi na sebe 

nenechala dlouho čekat. Většina zemí přistoupila k tržně ne-úplně konformním řešením 

v podobě zestátnění dluhů širokého spektra postižených finančních institucí. Tento fakt pak 

společně s mnohdy velmi nezodpovědnou fiskální politikou v období prosperity a značné 

heterogenity členských států Evropské unie přispěl ke vzniku dalšího fenoménu – dluhové 

krizi (Munzi, 2008; Aslund, 2010). 

 

Dluhová krize se v Eurozóně, resp. Evropské unii, začala naplno šířit v průběhu 

roku 2009. Její příčinou je, jak již bylo nastíněno, vysoké a především rychle nabývající 

veřejné zadlužování i v období relativní prosperity. Z tabulky č. 3.1 je pak zřejmé, 

že absolutně nejvyššího veřejného zadlužení dosahovalo v roce 2009 Řecko (130 % HDP), 

avšak co se týká změny mezi mezními hodnotami zkoumaného období, je suverénně 

nejhorší zemí Irsko, jež svůj veřejný dluh z roku 2006 dokázalo za 3 roky zvýšit o více než 

170 %. 

 

Tabulka 3. 1: Vývoj podílu veřejného dluhu k HDP vybraných zemí v letech 2006-2009 (v %) 

  2006 2007 2008 2009 

Řecko 106 107 113 130 

Itálie 106 103 106 116 

Portugalsko  69  68  72  84 

Španělsko  40  36  40  54 

Irsko  24  25  44  65 

Německo  68  65  67  75 
Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 

 
Mezi příčiny neutěšené fiskální situace mnoha zemí Evropské unie podle Dvořáka 

et al (2012) řadíme: 

- náklady vzniklé na stabilizaci bankovního sektoru (Irsko 41 % HDP, Nizozemí  

14 % HDP, Německo 13 % HDP), 

- mohutné výdaje na fiskální expanze v rámci prorůstových programů 

zaměřených na oživení reálné ekonomiky. Stimulační výdaje výrazně přispěly 

ke zvýšení veřejných dluhů v roce 2009 (Řecko 16 % HDP, Irsko 14 % HDP, 

Španělsko 11 % HDP, Portugalsko 10 % HDP), 

- snížení rozpočtových příjmů v důsledku ochlazení ekonomické aktivity. 
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3.7 Čtvrtý krizový rok 2010 

Rok 2010 se stal signifikantní pro eskalaci problémů spojených s průběhem 

hospodářské krize. Na povrch vyplouvala fakta, o kterých se do té doby příliš nahlas 

nemluvilo. A sice, že Eurozóna ani zdaleka není optimální měnovou oblastí a že se její 

členské státy od sebe navzájem zásadně liší. Existence Eurozóny nejenom, že nedokázala 

svým členům dopomoci k rychlejšímu růstu a větší hospodářské prosperitě v období 

konjunktury. Eurozóna nebyla schopna efektivně čelit ani následkům dluhové, 

resp. hospodářské krize, neboť svým členům odňala možnost provádět autonomní 

monetární politiku (Janáčková, 2010). 

 
Nemožnost provádět svrchovanou monetární politiku však není jedinou z příčin 

soudobých makroekonomických obtíží, ale spíše odebrání možnosti reakce na ně. 

Problémy je třeba hledat, jak bylo naznačeno v předešlé podkapitole, v extrémním 

veřejném zadlužení některých členů Eurozóny. Janáčková (2010) ve svém díle 

poznamenává, že jižní země Eurozóny měly vždy sklon k zadlužování, ale v situaci, 

kdy měly společnou měnu Euro, došlo k jeho výraznému zvyšování. Důvodem je fakt, 

že přijetím společné měnové jednotky, získaly vyšší kredibilitu (prostřednictvím vyššího 

ratingu) a tím i nižší nominální úroky. Poměrně levné peníze a snadno dostupné úvěry 

pak podporovaly zadlužování, což vedlo (mimo jiné) ke vzniku dluhové krize v Eurozóně. 

 
Nejhorší situace, jak dokládá tabulka č. 3.2, byla v roce 2010 v Řecku, 

jehož rozpočtové schodky a zadlužení byly nejvyšší. Neutěšená situace Řecka, 

ale postupně i Španělska a Portugalska, si vynutila v únoru 2010 mimořádný summit EU, 

na kterém však tehdy ještě zaznělo, že se s finanční pomocí postiženým zemím nepočítá. 

Ke změně v tomto ohledu došlo až o několik měsíců později, kdy si zbytek zemí, v čele 

s Německem, uvědomil, že dluhová krize v Řecku začala reálně ohrožovat i banky 

v Německu, Francii apod. Řecku tak byla v květnu 2010 schválena tříletá finanční pomoc 

ve výši 110 mld. EUR (80 mld. eur – Eurozóna, 30 mld. eir – IMF) (Dvořák et al, 2012). 

 

Dluhové problémy se zatím týkaly spíše zemí jižní Evropy, ale ani situace 

ekonomicky silnějších zemí nebyla dobrá. Jedinou cestou z problémů se zdála být nutnost 

provést fiskální konsolidaci, která by však v recesi vyústila v další podvázání 

ekonomického růstu. Základní podmínkou pro provedení nezbytné fiskální konsolidace 

tedy bylo nastartování ekonomického růstu. Velký problém pak představovala také míra 



 

nezaměstnanosti, která, jak dokládá 

velmi vysokých hodnot. 

 

Graf 3. 3: Meziroční tempo růstu 
%) 

Zdroj: Eurostat (2014b), vlastní zpracování
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3.8 Pátý krizový rok 2011 

Hnacím motorem další eskalace systematické hospodářské krize v Evropě (i jinde 

ve světě) zůstávalo i v roce 2011 vzájemné negativní působení finanční a dluhové krize. 

V reakci na stále se zhoršující obtíže valné většiny segmentů ekonomiky, sáhla Evropská 

unie (Evropská komise) k dalším legislativním změnám, jež by měly posílit dohled 

nad finančním systémem. Na tato opatření navázalo též, v lednu 2011, zřízení četných 

nových institucí, jako např. European systematic risk board6, European Insurance 

and occupational pensions Authority7, European securities and markets authority8, atd. 

 

Dluhová krize mezitím pokračovala, jak dokládá tabulka č. 3.2, především v Řecku, 

Itálii, Portugalsku a Irsku. Právě Portugalsko, jako již třetí země EU (po Řecku a Irsku), 

počátkem dubna 2011 požádalo o finanční pomoc. Pod podmínkou přísných úsporných 

opatření byla v květnu 2011 pomoc ve výši 78 mld. EUR schválena.  

 

Tabulka 3. 2: Vývoj podílu veřejného dluhu k HDP vybraných zemí v letech 2010-2013 (v %) 

  2010 2011 2012 2013 

Řecko 148 170 157 175 

Itálie 119 121 127 133 

Portugalsko  94 108 124 123 

Španělsko  62  71  86 94 

Irsko  91 104 117 123 

Německo  83  80  82 81 
Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování 

 

Hospodářská krize v Itálii se zásadním způsobem liší, například od Řecka tím, 

že nebyla primárně způsobena špatným stavem finančního sektoru, ale spíše dopadem 

globální recese. Z tohoto důvodu nevyžadovala italská situace bezprostřední vládní 

zákroky, včetně žádostí o finanční pomoc, jako u ostatních hluboce zasažených států. 

Největší problém spatřuje Kozák et al (2012) v tom, že se italský vývoz především 

orientuje na krizí nejvíce zasažené a nejzadluženější země. Mezi další problémy Itálie 

                                                 
6 Evropská rada pro systémová rizika 
7 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 
8 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
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též řadí stav veřejných financí (viz tabulka č. 3.2), jenž je přičítán zejména dramatickému 

stárnutí populace, což nedává dobré vyhlídky ani do budoucna. Na cestu potřebné 

konsolidace veřejných financí se italská vláda a parlament vydal v létě 2011, kdy schválil 

balík fiskálních opatření, jehož cílem bude dosáhnout vyrovnaného rozpočtu již v roce 

2014. Opatření měla za cíl snížit výdaje a navýšit příjmy, zejména prostřednictvím 

zvýšených daní. Obsahem reformního balíku bylo ještě zvýšení věku odchodu do důchodu, 

zmrazení mezd ve státní správě nebo zvýšení daňového zatížení z vlastnictví cenných 

papírů. V souvislosti s přijatými opatřeními lze pozorovat příznivý vývoje směrem k roku 

2012, především co se míry nezaměstnanosti týče, avšak pozitivní vliv nových opatření 

na vývoj hrubého domácího produktu a veřejného zadlužení pozorovat nelze. Proto byla 

Itálie na říjnovém (2011) jednání lídrů Eurozóny důrazně nabádána k přijetí dalších 

reformních úsporných opatření (Kozák et al, 2012). 

 

Jediné pozitivum, které lze na stavu italských veřejných financí spatřovat je, 

že převážná většina dluhu je v držení tamních subjektů, oproti například Řecku, 

které má velké množství mezinárodních věřitelů, což celou situaci nadále ještě zhoršuje 

(Kozák et. al, 2012). 

 

Dále se však zhoršovala situace i v Řecku, které v roce 2011 dosáhlo absolutně 

nejvyššího zadlužení. Podíl veřejného dluhu na hrubém domácím produktu činil 

astronomických 170 %. V průběhu roku pak začalo být zjevné, že Řecku ani první část 

poskytnuté pomoci nestačí, což na červencovém mimořádném summitu EU vyústilo 

ve schválení druhé části finanční pomoci. Druhý balík finanční pomoci 

se však vyznačoval, oproti tomu prvnímu, poměrně přísnými a konkrétními podmínkami 

jeho poskytnutí. Bylo rozhodnuto, že se do řešení dluhových obtíží zapojí i řecký 

soukromý sektor (finanční instituce, vlastnící řecké státní dluhopisy). V praxi se jednalo 

o to, že se soukromé banky mohou samy rozhodnout, zdali své stávající obligace vymění 

za ekvivalentní s delší dobou splatnosti, nebo se zavážou k nákupu dalších řeckých 

dluhopisů, nebo dluh odprodají vládám Eurozóny. Uvedená opatření měla přispět 

ke snížení výše řeckého dluhu o 21 % a umožnit tak, aby ECB dále přijímala řecké bondy 

jako kolaterál při repo operacích. Evropská centrální banka, pak s cílem zabránit dalšímu 

šíření dluhové krize, v srpnu 2011, přistoupila k dalším rozsáhlým devizovým intervencím 

na trhu dluhopisů a také k obnovení dodávek mimořádné likvidity formou tříměsíčních 
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Eurozóny. 
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3.9 Šestý krizový rok 2012 

Zásadní událostí začátku roku 2012 bezesporu bylo přijetí kontroverzní Smlouvy 

o rozpočtové odpovědnosti (známe spíše jako Fiskální či Rozpočtový pakt). Kontroverzní 

proto, že na bruselském summitu EU smlouvu ratifikovalo „jen“ 25 z 27 zemí tehdejší 

Evropské unie. Návrh paktu počítá s tím, že by státy do svého právního řádu, nejlépe 

však přímo do ústavy, měly zakotvit pravidlo, že by jejich strukturální rozpočet měl být 

v podstatě vyrovnaný nebo v přebytku. Povolený bude u strukturálního rozpočtu deficit 

do výše 0,5 % hrubého domácího produktu dané země. Na to, zda byly ony právní regule 

ukotveny v právním řádu, bude následně dohlížet Evropský soudní dvůr. 

 

Největší problém Smlouvy o rozpočtové odpovědnosti spatřuje Klaus a Janáčková 

et al (2012) v tom, že přenáší část autonomních fiskálních pravomocí jednotlivých 

členských zemí na nadnárodní (supranacionální) úroveň (do gesce Evropské komise). Mezi 

další negativní stránky smlouvy řadí především upřednostňování tzv. strukturálního 

deficitu státního rozpočtu. Tento typ deficitu se totiž nedá přesně vyčíslit a jedná se pouze 

o hrubý statistický odhad (tzv. měkká data), který má však sloužit k tvrdým postihům států, 

jež nesplní předepsaná kritéria. 

 

Přijetím Smlouvy o rozpočtové odpovědnosti však nebylo relevantním změnám, 

ze strany Evropské unie učiněno za dost. V březnu 2012 došlo ke schválení zřízení 

záchranného fondu finanční pomoci pro země Eurozóny - Evropského stabilizačního 

mechanismu (ESM). Záchranný fond, disponující částkou 700 mld. eur, měl nahradit 

provizorní řešení, kterými byly fondy EFSF a EFSM. Evropský stabilizační mechanismus 

začal naplno fungovat v září 2012 a jeho úkolem bylo, mimo jiné, rekapitalizovat postižené 

banky, nakupovat obligace zadlužených zemí, apod. (MF ČR, 2013). 

 

Provedené změny, směřující k mírné stabilizaci finančního a bankovního sektoru, 

ještě v září 2012 podpořila opět Evropská centrální banka, která spustila program nákupů 

vládních dluhopisů periferních zemí Eurozóny (především země „PIIGS“ – Portugalsko, 

Irsko, Itálie, Řecko a Španělsko). Nákup maximálně tříletých obligací však podmínila 

přijetím makroekonomických změn, vedoucích ke stabilizaci jednotlivých unijních 

ekonomik (Kozák et al, 2012). 
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Hindls (2013) tento vývoj, kdy se během jediné hospodářské krize dostaví dvě 

po sobě těsně následující recese, výstižně připodobňuje k písmenu „W“. Vývoj reálného 

ekonomického cyklu mu do této chvíle dává poměrně jasně za pravdu, poněvadž dosáhl 

v posledních letech dvakrát dna (sedla). 

 

Koncem roku 2012 se stávky a demonstrace, jež mohutně narušovaly mobilizující 

se hospodářský růst, nevyhnuly ani zbytku Evropské unie. V listopadu vyhlásila Evropská 

odborová konfederace a její lokální pobočky den akcí, zaměřených hlavně proti 

rozpočtovým škrtům a úsporným opatřením. Protestní akce se dotkly především hlavních 

měst zemí Irska, Slovinska, Francie a Belgie. 

 

Předpovědi na rok 2013 ohledně vývoje reálné ekonomiky nejsou nikterak růžové. 

Hospodářské problémy jsou totiž podstatně větší a hlubší, nežli se před několika lety 

mohlo zdát. Mezi spíše pesimistické předpovědi pak patří vyjádření renomovaného 

amerického ekonoma Nourieala Roubiniho, který na rok 2013 predikuje opětovné 

prohloubení hospodářské recese jak ve Spojených státech amerických, tak i v Evropské 

unii. Zároveň pak přidává výčet možných faktorů, jež by mohly vést ke globálnímu 

ekonomickému kolapsu: 

- zhoršování dluhové krize v Evropě,  

- zvyšování daní a výdajové škrty ve federálním rozpočtu USA, 

- velké problémy čínské ekonomiky, 

- zpomalení hospodářského růstu rozvojových zemí, 

- vojenský konflikt s Íránem, který by vedl k prudkému růstu cen ropy 

na světových trzích. 

 
Roubini pak dále poukázal na to, že konvenční přístup k nastartování ekonomiky 

a hospodářského růstu v podobě snižování úrokových sazeb, který vrátil americkou 

ekonomiku v roce 2001 k růstu, již není možné, neboť jsou úrokové míry na tzv. technické 

nule a nelze je nadále snižovat (Reuters, 2012). 

 

Ač se mohou předpovědi zdát jakkoliv negativní, je třeba zmínit fakt, že Roubini 

jako jeden z mála světových ekonomů dokázal předpovědět americkou hypoteční krizi, 

která po roce 2007 následně eskalovala v krizi takřka celé globální ekonomiky. 
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3.10 Sedmý krizový rok 2013 

Dění v recesí zmítané Evropské unii se alespoň začátkem roku 2013 netočilo 

výhradně okolo aktuálních hospodářsko-politických problémů, ale spíše vyjednáváním 

o novém dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na roky 2014-2020. Po měsících náročných 

vyjednávání dospěli představitelé členských států EU, Evropské rady, Komise 

a parlamentu k politické dohodě, v podobě nového unijního rozpočtu ve výši bez mála 

jednoho bilionu eur, který by měl pomoci Evropskou unii definitivně vymanit z roky 

trvající hospodářské krize. Parlament dále prosadil, že v roce 2016 dojde k revizi 

výdajových plánů a k přezkoumání systému vlastních zdrojů, které by mohlo přinést 

snížení rozpočtových výdajů členských států. Chce tak zmenšit tlak na jednotlivé národní 

rozpočty zemí EU. Poslanci Evropského parlamentu také zajistili, že začne nový 

rozpočtový cyklus s „čistým štítem“, tzn. bez jakýchkoli deficitů, a to přidáním chybějících 

finančních prostředků ze strany členských států. Evropský parlament dále dosáhl dohody 

s členskými státy ohledně dalekosáhlých reforem stěžejních politik EU, jako je společná 

zemědělská politika (spravedlivější rozdělení prostředků z fondů EU, apod.), politika 

soudržnosti, program Erasmus a investice do vývoje a výzkumu prostřednictvím nového 

programu Horizont 2020 (Evropský parlament, 2013). 

 

Aktuální ekonomické problémy se však stupňovaly i nadále. Jak vyplývá z grafu 

č. 3.6, průměrný hrubý domácí produkt evropské sedmadvacítky se sice začal velmi 

pozvolna oproti minulému roku zvedat (o 1 p.b.), nezaměstnanost se však v průběhu roku 

2013 stávala stále větším problémem. Nejvyšší míra nezaměstnanosti již v roce 2013 

nebyla v Španělsku, nýbrž v Řecku, které se také i nadále potýká s největším meziročním 

propadem HDP z celé Evropské unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3. 6: Meziroční tempo růstu 
(v %) 

 Zdroj: Eurostat (2014b), vlastní zpracování
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se stala červnová tzv. generální stávka, která v hlavním městě Lisabonu ochromila 

veškerou dopravu, včetně poskytování většiny služeb. Další úsporná opatření se týkala 

zejména: prodloužení věku odchodu do důchodu, prodloužení pracovní doby zaměstnanců 

státní správy (z 35h na 40h/týdně), zeštíhlení státní správy o 5 %, nebo též privatizace 

velké většiny státních podniků (Portugalská pošta). Jako „odměna“ za provedené reformy 

by se pak dalo chápat rozhodnutí o prodloužení splatnosti úvěrů EU, kterými Portugalsko 

disponovalo (Patria, 2013). 

 

Obdobně jako Portugalsko postupovalo v reakci na hospodářskou recesi 

také Slovinsko, které ještě do let nedávno minulých, platilo za nejvíce prosperující zemi 

„nových“ členských států Evropské unie. Slovinská vláda taktéž sáhla ke snížení sociálních 

dávek a platů zaměstnanců ve státní správě, nebo zvýšení věku odchodu do důchodu. 

Pod vlnou kritiky, podle které úsporná opatření pouze dusí hospodářský růst, a rozsáhlých 

obvinění z korupce, došlo v roce 2013 k pádu tamní vlády. Slovinsko však i s novou 

vládou stále čelí následkům hospodářské recese, bankovní a dluhové krize. Právě problém 

s rychle narůstajícím veřejným zadlužením (za 4 roky o téměř 150 %), se pro novou vládu 

stal velkou výzvou do budoucna (Česká pozice, 2013). 

 

 

3.11 Osmý krizový rok 2014 

Rok 2014 má být, i přes některé chmurné předpovědi, první, který bude opravdu 

znamenat zažehnání globální ekonomická krize, která po dlouhá léta „bičovala“ 

hospodářství, a to takřka po celém světě. K této nadějné tezi přispívá například postoj 

Řecka, které pro rok 2014 počítá s mírným růstem HDP ve výši 0,6 %. Takto „vysoký“ 

růst sice neznamená žádný ekonomický zázrak, ale po dlouhých letech hlubokých propadů 

(od roku 2008 klesl HDP o čtvrtinu) se přesto jedná o naději do budoucnosti. Řecká 

ekonomika toto ekonomické oživení toužebně očekává především proto, že musí promptně 

dostát svým závazkům vůči mezinárodním věřitelům (veřejný dluh – viz tabulka č. 3.2) 

a také se musí vypořádat s mírou nezaměstnanosti, která v posledním kvartále roku 2013 

vystoupala na nové maximum ve výši 27,5 %. Zhruba 72 % nezaměstnaných Řeků 

je pak bez zaměstnání déle než jeden rok, což taktéž znamená výraznou eskalaci 

tzv. dlouhodobé nezaměstnanosti, jež je pro hospodářství ještě závažnější.  
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Signifikantní pro redukci globální ekonomické krize bylo poskytování velkého 

množství především finančních pomocí postiženým zemím ze strany Evropské unie. 

Výjimkou nebude ani rok 2014, kdy se Řecko dočká nové vlny finanční pomoci v podobě 

rozšíření splatnosti svých úvěrů až na 50 let, a snížení úroků z prvního záchranného 

osmdesátimiliardového balíku (Euroskop, 2013b). 

 
Velmi mírného optimismu, v podobě zanedbatelného růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí 

2013, se dočkala také Itálie (0,1 %). Předpokládaný růst hrubého domácího produktu 

(1,1 % na rok 2014) by se podle italské vládnoucí garnitury měl promítnout také ve snížení 

schodku státního rozpočtu na 2,5 % HDP v letošním roce. Pro rok 2015 se již počítá s plně 

vyrovnaným státním rozpočtem. Kvůli vysokým nákladům dluhové služby, jež se pohybují 

okolo 10 % rozpočtových výdajů je Itálie nucena dosahovat výrazných tzv. primárních 

přebytků státního rozpočtu. Na letošní rok by měl italský rozpočet skončit primárním 

přebytkem 2,9 % HDP, což by mělo vést k umoření veřejného dluhu o 0,1 p.b. 

(BusinessInfo, 2014). 

 

Pozitivní informace jsou patrny taktéž z další země skupiny PIIGS – Irska, 

které na konci roku 2013 definitivně opustilo evropský záchranný program. Tamní hrubý 

domácí produkt meziročně roste již čtvrtý rok po sobě, což má blahodárný efekt i na vývoj 

nezaměstnanosti (12 %), která se podařila srazit za necelé tři roky o téměř 3 p.b. V roce 

2014 pak očekává Irsko solidní dvouprocentní expanzi, která je nezbytná pro potřebné 

oddlužení země (BusinessInfo, 2014b). 

 
Opatrné signály zlepšení hospodářské situace, dle lednové zprávy Evropské komise 

a Mezinárodního měnového fondu, zaznamenává i Španělsko, kterému se pomalu začínají 

vyplácet provedené reformy. Ve světle pozitivních informací je na rok 2014 předpovídán 

růst HDP ve výši 1,1 %, na rok 2015 pak 1,7 %. Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží 

též v míře nezaměstnanosti, kdy poprvé po šesti letech došlo ke snížení nezaměstnanosti 

o 0,38 %. Podle odhadů by se měl v roce 2014 navýšit počet pracovních míst o 0,5 %. 

V roce 2015 pak o 1,1 %. Jedním z mála negativních výhledů na rok 2014 je fakt, 

že by se měla úroveň veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu přehoupnout přes 

magickou hranici 100 % (BusinessInfo, 2014c). 
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Země Evropské unie počítají na rok 2014 s růstem hrubého domácího produktu ve 

výši 1,2 procentního bodu. Cesta z největší globální ekonomické krize od dob Velké 

hospodářské recese třicátých let však bude ještě velmi dlouhá a náročná. Jedním 

z možných a žádoucích řešení by mohlo být snížení finanční regulace a především zvýšení 

podílu poskytnutých úvěrů nefinančnímu sektoru. Na jedné straně jsou sice úrokové míry 

většiny centrálních bank na tzv. technické nule, na straně druhé však proti tomu působí 

požadavky na velké navýšení bankovního kapitálu. Tento nesoulad má za následek 

zamítnutí (především v zemích PIIGS) takřka poloviny žádostí o úvěr (oproti běžným 

15 %), což v konečném důsledku brání rychlejšímu a trvalejšímu rozvoji postkrizového 

hospodářství. 
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4 Projevy ekonomické krize v ČR 

Tato část diplomové práce bude věnována projevům současné ekonomické krize 

v České republice. Bude provedena taktéž analýza a zhodnocení úspěšnosti provedených 

protikrizových opatření, společně s návrhy na realizaci dalších potřebných reakcí 

na současný makroekonomický vývoj tuzemského hospodářství. 

 

4.1 Stav české ekonomiky před započetím krize 

Stav českého hospodářství v letech před současnou ekonomickou krizí, lze obecně 

hodnotit jako poměrně uspokojivý. Česká republika požívala výhod z čerstvé integrace 

do Evropské unie, jež ještě více podporovala příliv přímých zahraničních investic a stále 

sílící orientaci tuzemské ekonomiky na export. To vše společně se stabilní a nízkou mírou 

inflace (vyjma roku 2008), nízkou mírou nezaměstnanosti a poměrně nízkým veřejným 

zadlužením (viz tabulka č. 4.1) dávalo České republice naději na dlouhá léta nepřetržitého 

ekonomického růstu.  

 

Tabulka 4. 1: Vývoj makroekonomických agregátů ve vybraných zemích v roce 2008 (v %) 

  

meziroč. 
změna 

reálného HDP 

obecná míra 
nezaměstnanosti 

míra inflace 
(HICP) 

veřejný dluh / 
HDP 

Česká republika  3,1  4,4  6,3 28,7 

Slovensko  5,8  9,6  3,9 27,9 

Polsko  5,1  7,1  4,2 47,1 

Maďarsko  0,9  7,8  6,0 73,0 

EU 27  0,4  7,0  3,7 62,2 

EU 17  0,4  7,6  3,3 70,2 
Zdroj: Eurostat (2014c), vlastní zpracování  
 
 
4.2 Propuknutí ekonomické krize v ČR 

 
Koncem roku 2008 se v Evropě začaly objevovat první náznaky finanční krize. 

Rychlost a intenzita šíření finanční krize a hloubka poklesu HDP západoevropských zemí 

napovídala, že se postupující recese nemůže vyhnout ani malé otevřené ekonomice – 

České republice. Právě fakt, že se Česko stávalo stále více proexportně zaměřenou zemí, 

s poměrně úzkou strukturou vyvážených statků a orientující se zejména na Evropskou unii 



46 
 

(Německo), vedlo k promptnímu šíření nákazy a propadu českého hospodářství do recese 

(r. 2009). 

 

Jak uvádí Klaus (2010) i přesto, že měla česká ekonomika svá zranitelná místa 

(nevyrovnané veřejné rozpočty; přílišná regulace, intervencionismus, subvence, atd.) byla 

současná ekonomická krize do České republiky výhradně importována. To znamená, 

že ji nevyvolala ani neprohlubovala, avšak bude se s ní v dalších letech, díky již zmíněné 

ekonomické propojenosti se západní Evropou, muset vyrovnávat. 

 

Singer (2010) ve svém příspěvku výše zmíněné vysvětlení sdílí a přidává, 

že se ekonomická krize do České republiky dostala pomocí dvou kanálů – přes finanční 

trhy a skrze reálnou ekonomiku. Za spíše marginální vliv pak považuje přímé šíření nákazy 

přes finanční trhy, jelikož držba toxických finančních instrumentů, jež jsou navázány 

na mnohdy nesplatitelné hypotéky, je u českých finančních institucí minimální. Dále 

dodává, že tuzemský finanční systém je méně zranitelný nežli v jiných zemí Evropské 

unie, neboť disponuje vyšší bilanční likviditou, dostatečnou kapitálovou přiměřeností 

a kvalitním kapitálem. 

 

Mnohem větší vliv na rozšíření hospodářské krize v ČR měl nepřímý kanál, 

tedy snížení důvěry a s tím spojená malá ochota poskytovat úvěry, růst tržních úrokových 

sazeb (resp. rizikových prémií9) a zpomalení dynamiky finančního trhu. Na tomto místě 

je zajímavé pozorovat vzájemné vazby (propojení) mezi finančním trhem a reálnou 

ekonomikou, kdy zhoršená situace na finančním trhu ovlivňuje reálnou ekonomiku 

a zpětně i negativní vývoj reálné ekonomiky a nejistota ohledně budoucího vývoje zvyšují 

zmiňovanou rizikovou prémii. 

 

Jak dokládá tabulka č. 4.2, velký význam měla také zvýšená repatriace zisků 

zahraničních vlastníků. Mezi další významné faktory je třeba přičíst též výrazný pokles 

spotřebitelské poptávky a investic, který Česko jako malou otevřenou proexportní 

ekonomiku citelně zasáhl. Pokles investic a poptávky pak vedl ke snížení objemu exportu, 

snížení zaměstnanosti u subdodavatelských subjektů, snížení spotřebitelských důchodů 

a v neposlední řadě také pokles dovozu (Řežábek, 2009). 

                                                 
9 Riziková prémie je ta část výnosu kapitálu, která kompenzuje vlastníkovi kapitálu riziko spojené 

s danou investicí (Dvořák, 2008). 
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Tabulka 4. 2: Přenos finanční krize do reálné ekonomiky 

 
Zdroj: Řežábek (2009)  
 
 

Reakce monetární politiky (České národní banky) na probíhající ekonomickou krizi 

na sebe nenechala dlouho čekat. Již ve druhé polovině roku 2008 začala ČNB provádět 

expanzivní měnovou politiku, kdy přesně (s tříměsíčním zpožděním) kopírovala chování 

amerického FEDu. I přes prováděnou monetární expanzi se podařilo tuzemské centrální 

bance udržet míru inflace pod stanoveným inflačním cílem, tj. snížit její hodnotu oproti 

předchozímu roku o více než 5 p.b. Takto provedené operace českou centrální bankou 

by se daly hodnotit poměrně kladně, avšak je třeba mít na paměti, že právě ČNB byla 

v minulosti původcem značných nestabilit a bezprecedentních kroků (Řežábek, 2009). 

 

4.2.1 Praktická fiskální politika v období krize 

Mezi další možné reakce na probíhající recesi, resp. hůře ekonomickou krizi, 

můžeme počítat velmi široké spektrum nástrojů expanzivní fiskální politiky (tzv. fiskální 

stimuly nebo prorůstává opatření). Na jejich praktické používání nahlíží ekonomická teorie 

zpravidla ze dvou pohledů. První názorový proud reprezentuje skupina ekonomů (politiků), 

většinou z levé strany politické spektra, která vystupuje pod „záštitou“, výše zmiňovaného, 

J. M. Keynese. Tato skupina by hospodářskou recesi řešila pomocí různých subvencí, 

pobídek, dotací, úlev, apod. Z praxe je však více než zřejmé, že takovéto 
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interventiconistické zasahování do ekonomiky, je spíše klíčem k dalším nestabilitám 

a spouštění onoho ekonomického cyklu, který je třeba pomocí fiskálních stimulů 

napravovat. 

 

V tomto kontextu je pak třeba vnímat rozsáhlý a hlavně mediálně hodně propíraný 

plán tzv. šrotovného. „Šrotovné“ je de facto finanční příspěvek státu na nákup nového 

osobního automobilu, při současném odevzdání a ekologické likvidaci automobilu starého. 

Tento příspěvek měl být ve výši 30 000 Kč při nákupu auta na benzínový a naftový pohon 

a 60 000 Kč při nákupu vozu s alternativním pohonem (elektromobil, automobil 

s hybridním pohonem nebo na stlačený zemní plyn). Návrh byl nakonec schválen, 

přehlasováním prezidentova veta, v září 2009 (MV ČR, 2009). 

 

Základní a zásadní námitkou proti „šrotovnému“ (ale i jiným druhům různých 

subvencí) je, že se jedná o nespravedlivou a diskriminační podporu jednoho 

privilegovaného sektoru národního hospodářství, na úkor osob, firem či jiných 

ekonomických subjektů působících v jiných odvětvích. Jinými slovy lze říci, že osvícený 

stát ví nejlépe, kterak alokovat finanční prostředky daňových poplatníků. V neposlední 

řadě jde také o efekt tzv. mezičasová substituce, kdy si daný zvýhodněný statek 

(automobil) pořídí ekonomický subjekt, který by si ho koupil tak jako tak. Efekt takovéto 

podpory, ve smyslu zvýšené poptávky, je tedy takřka nulový, neboť dojde pouze k přesunu 

spotřeby v čase. V případě iracionálně uvažujícího subjektu, který by podlehl iluzi a zvýšil 

by svou poptávku po zvýhodněném statku, by sice podpora mohla mírně zvýšit prodej, 

vedla by pak zpravidla k nežádoucímu zvýšení zadlužení. Výsledek takto poskytované 

podpory, stejně jako většiny jiných subvencí, je pouze pokřivená hospodářská soutěž 

a neefektivní vynakládání finančních prostředků. V tomto kontextu lze chápat praktické 

neuvedení „šrotovného“ v život, z důvodu nenalezení potřebných finančních prostředků, 

za poměrně pozitivní vývoj. 

 

Keynesova doktrína o nedokonalosti trhu, osvíceném státu a intervenční politice, 

která by měla ideálně vést ke stabilizaci ekonomiky a dovést ji do stavu plné 

zaměstnanosti, je tedy mylná. Na tomto místě je navíc třeba zdůraznit, že v rukou 

současných, především evropských, polických garnitur je ještě výrazně nebezpečnější. 

Keynes totiž teoreticky počítal s faktem, že se zadlužení nakupené v období recese, 

bude v obdobích prosperity umořovat, tzn. budou v období konjunktury veřejné rozpočty 
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přebytkové. Realita je však naprosto odlišná, jelikož státy (Řecko, Itálie) před údobím 

současné hospodářské krize mnohdy „disponovaly“ s veřejným zadlužením ve výši několik 

desítek procent hrubého domácího produktu. Proto se dnes (a to bez jakékoliv obhajoby 

keynesova postulátu) nabízí ono okřídlené: „Byl by Keynes keynesiáncem?“. 

 

V roce 2009 bylo schváleno ještě několik dalších změn především ve fiskální 

oblasti, které měly České republice dopomoci k vyměnění se z importované ekonomické 

krize. Jednalo se především o: 

- možnost odeslat při odstávce výroby zaměstnance na rekvalifikační kurzy 

sloužící k doplnění kvalifikace, vzdělání a kompetencí. Stát pak bude následně 

dotovat zaměstnaneckou mzdu až do výše 80 %, nanejvýš však trojnásobek 

minimální mzdy, 

- zrychlení daňových odpisů v 1. odpisové skupině ze tří na jeden rok 

a ve 2. odpisové skupině z pěti let na dva, 

- možný odpočet DPH u všech automobilů, 

- podpora exportu – navýšení základního kapitálu ČEB, 

- odložení záloh na daň z příjmů pro živnostníky zaměstnávajících maximálně pět 

zaměstnanců (Vláda ČR, 2009). 

 

Uvedená protikrizová opatření, především pak ta, která napomáhají podnikatelům 

a živnostníkům, kteří jsou do značné míry zodpovědní za tvorbu pracovních míst, 

mohou jistě mít pozitivní vliv na stav hospodářství v zemi. Není však na místě jejich vliv 

příliš přeceňovat, jelikož každá ekonomické krize, resp. recese, má svou vnitřní dynamiku 

(sílu), která se nedá z ničeho nic přerušit a ihned se dostat do opětovné konjunktury. 

Skutečné hospodářské oživení tedy může nastat až po jakési „tvůrčí destrukci“, 

tzn. po likvidaci neefektivních a neproduktivních článků ekonomiky. V tomto duchu 

je pak třeba chápat veškerý smysl přehršle protikrizových plánů, balíčků, stimulů, 

mezinárodních protikrizových konferencí či unijních summitů. 
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4.3 Postupující ekonomické krize v ČR 

 

Rok 2009 byl pro českou ekonomiku vůbec nejhorší za posledních několik let, 

což dokazuje graf č. 4.1, který zachycuje meziroční pokles reálného HDP ve výši 4,5 %. 

Pokles českého hrubého domácího produktu byl větší než v západoevropských státech 

i než průměr celé evropské sedmadvacítky. Výrazný propad pak zaznamenala převážná 

většina základních odvětví, zejména pak průmysl, zvláště zpracovatelský a také sektor 

stavebnictví. Trh práce na tyto propady reagoval, byť s mírným zpožděním, propadem 

zaměstnanosti a prudkým nárůstem nezaměstnanosti (s poměrně výraznými regionálními 

rozdíly). Přitom rostla průměrná měsíční mzda, což se mj. vysvětluje faktem, 

že o zaměstnání přišli především pracovníci s nižšími platy (prohloubení mzdové 

diferenciace) (ČSÚ, 2010). 

 

Graf 4. 1: Meziroční tempo růstu HDP České republiky mezi lety 2007-2015 (v %) 

 
Zdroj: Eurostat (2014c); ČNB (2014), vlastní zpracování 
 

 

Pakliže ještě v roce 2008 stačila restriktivní vládní politika k dosažení nejnižšího 

deficitu státního rozpočtu (19,4 mld. Kč) po roce 1997. Pak v roce 2009 značný pokles 

příjmů a růst výdajů vedl k absolutně nejvyššímu schodku státního rozpočtu (192 mld. Kč) 

v celé historii České republiky (Eurostat, 2014d). 

 

Vstup České republiky do roku 2010 byl, v porovnání s rokem předcházejícím, 
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Graf 4. 2: Vývoj obecné míry nezamě

Zdroj: Eurostat (2014b), vlastní zpracování
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 se pak jednalo o zvýšení daně z nemovitosti, zvýšení daně z

o 1 p.b. u obou sazeb (od 1.1. 2010 základní sazba 20 %, snížená sazba 10 %), zvýšení 

 na alkohol, tabák, benzín a naftu, snížení sociálních dávek

stnanosti a snížení peněžité pomoci v mateřství (MF ČR, 2009).

Na dopady Janotova úsporného balíčku je třeba nahlížet ze dvo

je to neoddiskutovatelný vliv na vývoj veřejných financí v České republice, kdy se tehdejší 
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ministr financí Eduard Janota zejména snažil srazit schodek státního rozpočtu. 

To se mu i v konečném důsledku podařilo12, když především zvýšení spotřební daně 

a zvýšení daně z přidané hodnoty přineslo do státního rozpočtu o 8 resp. 11 mld. Kč více, 

nežli v roce 2009 (MF ČR, 2011). 

 

Žádný ekonom nebude zpochybňovat snahu ministra financí, resp. celé vlády, 

zkonsolidovat veřejné finance a snížit deficit státního rozpočtu tak, aby budoucí generace 

nedědily námi nakumulovaný (mnohdy projedený) dluh. Jenom je na místě se ptát, zdali 

je správné to provádět v období recese skrze zvyšování valné většiny daní. Důvod je jasný, 

zvyšování daní v kombinaci s dalšími špatnými zprávami z reálné ekonomiky zpravidla 

pouze podvazuje ekonomický růst a přispívá k přetrvávání negativních očekávání, 

jejichž existence je sama o sobě jednou z mnoha příčin ekonomické recese. V těchto 

souvislostech je pak třeba hodnotit takto provedené fiskální restrikce jako veskrze 

ušlechtilé, avšak prováděné v nevhodném období. 

 

O poznání pozitivněji pak lze hodnotit přijetí vládního návrhu novelizace zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které mělo taktéž za cíl snížit výdaje státního rozpočtu, 

mj. změnou úpravy právních podmínek pro čerpání podpory v nezaměstnanosti. V praxi 

se jednalo o odnětí podpory v nezaměstnanosti osobám, které vykonávaly tzv. nekolidující 

zaměstnání. Nekolidující zaměstnání bylo definováno jako výkon činnosti na základě 

pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu 

minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. 

Mezi další změny zákona o zaměstnanosti patří: poskytování podpory v nezaměstnanosti 

až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného nebo odchodného a poskytování 

zkrácené podpory (45 %) v nezaměstnanosti osobám, jež ukončily poslední zaměstnání 

bez vážného důvodu samy nebo dohodou se zaměstnavatelem. Všechny změny zákona 

o zaměstnanosti, které nabyly platnost 1. ledna 2011, jsou správné kroky směrem 

k potřebné fiskální konsolidaci veřejných rozpočtů (Zákon č. 435/2004 Sb.). 

 
 
 

                                                 
12 Státní rozpočet za rok 2010 skončil deficitem 156 mld. Kč. 
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4.4 Ekonomické krize v ČR po roce 2010 

Česká ekonomika v roce 2011 postupně zpomalovala v každém čtvrtletí, 

a to jak v meziročním, tak i v mezikvartálním srovnání. Pokles tempa růstu HDP pak byl, 

podobně jako v ostatních zemích Evropské unie, po celý rok pozvolný. Hlavní příčiny 

nepříznivého vývoje českého hospodářství bylo třeba hledat ve výrazném poklesu výdajů 

na konečnou spotřebu domácností a vládního sektoru, které taktéž reálně klesaly ve všech 

po sobě jdoucích kvartálech. Pokles této složky hrubého domácího produktu byl jedním 

z nejstrmějších ze všech zemí Evropské unie. 

 

Poměrně opačný vývoj pak zaznamenávala v roce 2011 míry nezaměstnanosti, 

která i přes pokles hospodářské aktivity, oproti roku 2010 poklesla o 0,6 p.b. V evropském 

srovnání, jak dokládá graf č. 4.2, se pak jedná o hodnotu velmi příznivou, poněvadž 

obecná míra nezaměstnanosti států EU dosahovala téměř 10 %. Strukturální problémy 

českého trhu práce, v podobě nesouladu nabídky a poptávky, však přetrvávala i nadále 

(ČSÚ, 2012). 

 

Mezi nejdůležitější výstup Národního programu reforem pro rok 2011 je třeba 

zařadit, především plánované provedení tzv. malé důchodové reformy. Počínaje rokem 

2012, bylo na základě výše zmíněného programu reforem zavedeno několik podstatných 

změn týkajících se tuzemského důchodového systému: 

- změna konstrukce výpočtu důchodů: posílení zásluhovosti systému pro vyšší 

příjmové skupiny, 

- změna ve způsobu valorizace: zrušení možnosti, aby vláda rozhodovala o vyšší 

valorizaci, než jakou stanovuje zákon, 

- sjednocení důchodového věku pro všechny pojištěnce a zrychlení tempa 

zvyšování důchodového věku pro ženy (na 6 měsíců za rok) až do dosažení 

důchodového věku pro muže, 

- pokračování zvyšování věku odchodu do důchodu stávajícím tempem 

(o 2 měsíce za rok) bez stanovení cílového stavu, 

- rozšíření rozhodného období pro výpočet starobního důchodu na tzv. 

celoživotní (Vláda ČR, 2011). 

 



 

4.4.1 Vývoj dluhu veřejných rozpo

Jedním z určujících faktor

dluhové krize, je stav veřejných rozpo

veřejných rozpočtů se potýká valná v

graf č. 4.3, není v tomto ohledu výjimkou.

 

Graf 4. 3: Vývoj veřejného dluhu Č

Zdroj: Eurostat (2014), vlastní zpracování
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4.4.2 Emise spořících státních dluhopisů v ČR 

 
Následující podkapitola přímo navazuje na výše zmíněnou problematiku veřejného 

zadlužení státu. Veřejný dluh země lze řešit (umořovat) pomocí poměrně rozsáhlého 

spektra různých nástrojů. Rozhodující část veřejného dluhu je však financována 

prostřednictvím střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vydaných na domácích, 

ale i zahraničních trzích14 (MF ČR, 2014). 

 

Historicky první emise spořících státních dluhopisů, jež byla určena pro občany 

České republiky a neziskové organizace, byla spuštěna v listopadu 2011. Cílem této 

pilotní, ale i celé řady následujících emisí, bylo poskytnout občanům bezpečnou investici 

a hlavně z dlouhodobého hlediska diverzifikovat okruh zdrojů pro financování veřejného 

dluhu15. V pilotní emisi byly nabízeny celkem tři druhy spořících státních dluhopisů, 

a to jednoletý diskontovaný (výnos 2 %), pětiletý kuponový a pětiletý reinvestiční 

(výnos za jednotlivé roky: 0,85%; 1,5%; 3%; 4,5%; 6%) (MF ČRb, 2011). 

 

Výhodnost investora rozšířit investiční portfolio o takto nastavené spořící státní 

dluhopisy je při nejmenším velmi diskutabilní. V případě hodnocení jednoletého 

diskontovaného dluhopisu je to však o poznání jednodušší, neboť výnos 

ve výši 2 % je velmi zanedbatelný (navíc ponížený srážkovou daní), takže takovou 

investiční příležitost by měl volit jen opravdu velmi konzervativní investor. Možnost 

zhodnocení peněžních prostředků prostřednictvím pětiletých dluhopisů je již poněkud 

reálnější, avšak je potřeba, aby zůstaly v portfoliu po celé pětileté období. Další takovéto 

emise spořících státních dluhopisů probíhaly v roce 2012 i 2013, a to v každém roce vždy 

dvě – jarní a vánoční emise. Celkový objem takto získaných finančních prostředků 

dosahoval hodnoty bezmála 100 mld. Kč (MF ČRb, 2011). 

 

Drtivá většina finančních prostředků získaných skrze emisi státních dluhopisů pak 

pochází z velkých, pro drobného investora nedostupných, emisí střednědobých 

a dlouhodobých bondů obchodovaných formou aukce, kterých se účastní tzv. primární 

                                                 
14 V roce 2011 takto bylo financováno 87 % veřejného dluhu.  
15 Podle Ministerstva financí až 10 % veřejného dluhu by měli vlastnit občané státu. 



 

dealeři16. Za celou historii Č

které byly rozděleny do 364 tranší. Stát pak za celé období, tj. od b

2014, obdržel přes 2 136 mld. K

dluhopisy (ČNB, 2014b). 

 

4.4.3 Srovnání výnosnosti dluhopis

Mezi fakta, která se týkají ve

třeba uvést, za kolik si ta či ona zem

deficitů veřejných rozpočtů

republika si prostřednictvím státních obligací, p

náklady, což je patrno z grafu 

tj. v letech 2011 a 2013, došlo ke snížení výnos

ze zkoumaných zemí. To však nic nem

trzích vnímána jako stabilní a spolehlivý partner, který je schopen bez problém

svým závazkům. 

 

Graf 4. 4: Výnos desetiletých vládních dluhopis

Zdroj: Eurostat (2014e), vlastní zpracování
 
 

                                        
16 Primárními dealery jsou: Barclays Bank Plc; Citibank Europe Plc; 

BANK AG; ERSTE Bank AG; Goldman Sachs International; HSBC BANK PLC; ING Bank N.V.; J. P. 
Morgan Securities Ltd; Komerční Banka a.s.; PPF Banka a.s.; 
Royal Bank of Scotland N.V. 
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Jedním z klíčových vodítek pro to, aby investoři nakupovali české státní dluhopisy 

s výše uvedeným výnosem, je hodnocení příslušných institucí – rating. Ratingové 

hodnocení de facto odráží úvěrovou kvalitu dlužníka, v tomto případě celého státu. 

Z tabulky č. 4.3 a grafu č. 4.4, je pak zřetelná vysoká korelace mezi uděleným ratingem 

a výnosností vládních bondů jednotlivých zemí. Stát s nejnižším ratingem17, tedy Řecko, 

nabízí tamní obligace s nevyšším výnosem, kdežto nejlépe hodnocený stát – Německo, 

obchoduje s nejméně výnosnými státními dluhopisy. 

 

Tabulka 4. 3: Rating agentury Standard & Poor's vybraných zemí v letech 2011 a 2013 

  r. 2011 r. 2013 

Řecko CC B- 

Irsko BB+ BBB+ 

Maďarsko BB+ BB 

Itálie A BBB 

Polsko A- A- 

Slovensko A+ A 

Česká republiky AA- AA- 

Německo AAA AAA 
Zdroj: FXstreet (2014), vlastní zpracování 

 

 

4.4.4 Ekonomická krize v ČR v roce 2012 

V prvních měsících roku 2012 zažívala česká ekonomika další pokles, 

který se po celý rok postupně prohluboval. Hrubý domácí produkt se v 1. kvartále 

meziročně snížil 0,4 %, v dalších čtvrtletích pak postupně klesal o 1,1 %; 1.5 %; 1,7 %. 

Rok 2012 tak byl pro české hospodářství dalším rokem ekonomické recese. Hrubý domácí 

produkt za celý rok reálně poklesl o jedno procento oproti roku 2011. V roce 2012 

však lze pozorovat jistou změnu (oproti roku 2011), co se srovnání s Evropskou unií týče, 

kdy se Česká republika nepotýkala s tak strmým pádem hrubého domácího produktu 

jako země EU. Největší měrou pak ovlivnily negativní vývoj tuzemského hospodářství 

výdaje na konečnou spotřebu domácností, které se za celý rok 2012 reálně snížily o 3,5 %. 

 

Trh práce zaznamenal v roce 2012 jak růst zaměstnanosti, tak i růst obecné míry 

nezaměstnanosti. Mezi příčiny stejnosměrného posunu (růstu) konfliktních veličin 

                                                 
17 Dokonce v tzv. spekulativním pásmu. 
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národního hospodářství, je patrně třeba zařadit změny v typech pracovních vztahů 

(částečné úvazky, práce na dohodu o pracovní činnosti a dohodu provedení práce, 

výpomoci rodinných příslušníků nebo tzv. švarsystém) (ČSÚ, 2013). 

 

Jak vyplývá z Národního programu reforem České republiky na rok 2012, největší 

legislativní změnou, jež měla mít vliv na reálný vývoj tuzemské ekonomiky, 

bylo schválení zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty, a to z 10 % na 14 %, 

tj. o 4 p.b. Cílem této změny bylo přinést do státního rozpočtu, který se potýká v období 

recese s velkými příjmovými výpadky, částku přes 20 mld. Kč již za rok 2012. Mezi další 

výstupy Národního programu reforem patří například prohlášení, že se v nejbližších letech 

nebude zvyšovat podíl přímých daní na celkovém daňovém zatížení, tj. nedojde 

ke zvyšování daní z příjmu fyzických a právnických osob. Toto prohlášení, ač vzešlé 

z politických struktur, je třeba chápat poměrně pozitivně, jelikož vize o v čase konstantním 

zdanění příjmů, bude jistě pozitivně promítnuto do očekávání ekonomických subjektů. 

Reverzní účinek pak mělo opětovné zvýšení DPH, které sice opět přišlo s bohulibým 

posláním nezvyšovat veřejné zadlužení České republiky, resp. navýšit rozpočtové příjmy, 

ale v období recese se nejedná, jak již bylo zmíněno, o krok správným směrem. 

 

Národní program reforem pro rok 2012 také přichází s podrobně rozpracovanou 

tezí o zřízení tzv. Jednotného inkasního místa, se kterým reálně počítalo od roku 201418. 

Jednotné inkasní místo mělo integrovat funkce výběru veřejných rozpočtů, všech daní, cel, 

sociálního a zdravotního pojištění, na jeden účet tak, aby došlo k celkovému zjednodušení 

systému a maximálnímu snížení administrativní zátěže (Vláda ČR, 2012). 

 

Návrh na zřízení Jednotného inkasního místa je třeba chápat jako krok jednoznačně 

správným směrem, poněvadž by vedl k omezení státní byrokracie a zeštíhlení státní správy, 

což by v konečném důsledku vedlo i k omezení přebujelého veřejného sektoru. Proto 

je velmi na pováženou sledovat současný vývoj, kdy stávající vláda premiéra Bohuslava 

Sobotky a ministra financí Andreje Babiše, tento projekt zavrhla. Nezbývá tedy nic víc, 

než doufat, že se tento projekt v budoucnu dočká realizace. 

 

 

                                                 
18 Současný ministr financí (duben 2014) Andrej Babiš s projektem Jednotného inkasního místa 

nepočítá. 
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4.4.5 Ekonomické krize v ČR v roce 2013 

 

Rok 2013 byl druhým rokem hospodářské recese v řadě. Hrubý domácí produkt 

za rok 2013 v úrhnu meziročně klesl o 0,9 %, což byl srovnatelný pokles s rokem 

předchozím. Během roku se však výkonnost tuzemské ekonomiky postupně zlepšovala. 

Meziroční poklesy se totiž ve všech po sobě jdoucích kvartálech postupně zmírňovaly 

(-2,2 %; -1,6 %; -1 %; +1,3 %). Růst vykázaný v posledním čtvrtletí19, již převyšoval 

průměrný růst hrubého domácího produktu celé Evropské unie (EU 28 + 1,1 %). 

 

Zatímco v roce 2012 na hospodářském poklesu participovaly především výdaje 

na konečnou spotřebu domácností a do jisté míry i investice. V roce 2013 pak výdaje 

na konečnou spotřebu meziročně nepatrně vzrostly, kdežto pokles investic ve srovnatelné 

míře přetrval. Na znovuobnoveném hospodářském růstu se podílel zejména růst 

dlouhodobého úvěrování, a to jak soukromé, tak i finanční sféry, což mělo vliv především 

na odvětví činnosti v oblasti nemovitostí. Na trhu práce přetrvávalo i v roce 2013 

využívání „nestandardních“ forem pracovních úvazků, což napomáhalo k růstu celkové 

zaměstnanosti při snížení počtu odpracovaných hodin. Obecná míra nezaměstnanosti podle 

výběrového šetření pracovních sil zůstala i v roce 2013 na 7 % (ČSÚ, 2014). 

 

Kolorit v podobě zvyšování daní přetrvával i v roce 2013. Od začátku tohoto roku 

se na základě Národního programu reforem 2013 zvýšila spotřební daň, daň z nemovitostí, 

ale i základní i snížená sazba DPH o 1 p.b., na 21 %, resp. 15 %. S cílem snižovat veřejný 

dluh České republiky pak byla zavedena i jedna zcela nová daňová zátěž, v podobě tzv. 

Solidární daně20 (Solidárního příspěvku). Tato daň de facto zvyšuje daň z příjmu o 7 %, 

avšak počítá se tzv. nadvakrát, tj. jako základ solidární daně se berou v potaz kladné 

rozdíly mezi příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (příjmů z podnikání 

a jiné výdělečné činnosti) a 48násobku průměrné mzdy (Vláda ČR, 2013). 

 

Pro zvyšování stávajících daní nebo zavádění nových, platí již výše zmíněné teze, 

tj. v období ekonomické recese nevede zvyšování daní k potřebnému oživení ekonomické 

aktivity, ale spíše k dalšímu útlumu spotřebitelské poptávky, snížení investic, zdražení 

                                                 
19 Do značné míry tažen zvýšeným výběrem spotřební daně na tabák. 
20 Platnost tzv. Solidární daně, schválené v roce 2012, byla omezena pouze na léta 2013-2015. 
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pracovní síly nebo ke zvýšení nezaměstnanosti. Jedinou aktivitu, kterou tímto tahem stát 

podpoří, bude snaha vyvést se z daňové povinnosti. 

 

Pakliže se v situaci před započetím současné globální ekonomické krize dalo 

konstatovat, že je Česká republika takřka ve všech zkoumaných oblastech relativně nejvíce 

úspěšná, po téměř 5 letech je třeba tento soud mírně poupravit, a to především co se vývoje 

hrubého domácího produktu týče. Jak dokládá tabulka č. 4.4, vývoj HDP České republiky 

je výrazně pod úrovní států skupiny V4, ale také pod průměrem celé Evropské unie. 

Hodnota míry inflace by se dala označit jako vcelku uspokojivá, a to především s ohledem 

na průměr EU a na její relativní dlouhodobou stabilitu. Jednoznačně nejlepších výsledků 

pak dosahuje tuzemská ekonomiky v oblasti nezaměstnanosti. Obecná míra 

nezaměstnanosti vykazuje nejen v roce 2013, ale i po celé zkoumané období, jak dokládá 

tabulka č. 4.2, pozitivní výsledky. 

 

Tabulka 4. 4: Vývoj makroekonomických agregátů ve vybraných zemích v roce 2013 (v %) 

  

meziroč. 
změna 

reálného HDP 

obecná míra 
nezaměstnanosti 

míra inflace 
(HICP) 

veřejný dluh / 
HDP 

Česká republika -0,9  7,0  1,4 41,4 

Slovensko 0,9 14,2  1,5 43,6 

Polsko 1,6 10,3  0,8 56,2 

Maďarsko 1,1 10,2  1,7 82,1 

EU 27 0,1 10,8  1,5 82,7 

EU 17 -0,4 12,0  1,4 87,6 
 
Zdroj: Eurostat (2014c), vlastní zpracování  

 

 

4.4.6 Ekonomické krize v ČR v roce 2014 

 

Prognóza České národní banky21 ohledně vývoje tuzemské ekonomiky na rok 2014, 

jak dokládá graf 4.1, je nejoptimističtější za posledních několik let. Hrubý domácí produkt 

by podle této instituce měl v letošním roce vzrůst o 2,2 %, ve srovnání s rokem 2013. 

Tahounem zlepšeného hospodářství by měl být především export, kterému by mělo pomoci 

                                                 
21 Ale i ostatních relevantních instituce: MF ČR růst o 1,7 %; ČBA růst o 1,9 %. 
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jednak oslabení koruny v důsledku provedených devizových intervencí ČNB, 

ale také zlepšená ekonomická situace v zemích našich vývozních partnerů. 

 

Největší český exportní partner – Německo, by mělo v roce 2014 dosáhnout 

meziročního růstu hrubého domácího produktu o 1,8 %. Předpověď pro všechny státy 

Evropské unie pak činí růstu HDP o 1,5 % (Evropská komise, 2014). 

 

Mezi nejdůležitější (vládní) reformní kroky plánované pro rok 2014, resp. 2015, 

je třeba zařadit především zvýšení minimální mzdy, omezení výdajových paušálů 

pro živnostníky nebo zvýšení plateb za státní pojištěnce. V případě pozastavení se u úrovně 

minimální mzdy je třeba zmínit, že její zvyšování sice má pozitivní sociální dopady 

na nízkopříjmové skupiny obyvatel, avšak zpravidla též vede ke zvýšení nezaměstnanosti, 

a to právě u těchto skupin obyvatel, požívajících nejnižší příjmy a disponující nejnižším 

vzděláním. Oproti tomu zvýšení plateb (odvodů) za státní pojištěnce lze, v situaci 

kdy se omezením zdravotnických poplatků redukovaly příjmy zdravotnických zařízení, 

označit jako pozitivní a nutná vládní reakce. 

 

4.5 Teze do budoucnosti 

Ekonomická situace, se kterou se již několik let potýká jak Česká republika, 

tak Evropská unie, ale i takřka celý svět, není jednoduchá. A už vůbec nenabízí žádné 

snadné, rychlé a bezbolestné řešení. Je potřeba provést hlubokou a radikální změnu celého 

fungování státu, který v této době, prostřednictvím politiků, mohutně převyšuje základní 

principy tržního liberalismu. 

 

Česká ekonomika, jež prošla transformací nejlépe takřka ve všech sledovaných 

segmentech, se dnes odebírá směrem k modelu jakési sociálně-tržní ekonomiky, 

která je charakterizována přemírou státní regulace, přebujelého veřejného sektoru, rozsáhlé 

redistribuce, vysokých daní nebo iracionálně poskytovaných státních dotací a subvencí. 

To všechno pak v konečném důsledku dělá naši ekonomiku méně efektivní a výkonnou.  
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Z tohoto pohledu, by se dal jako nesystémový označit plán současného ministra 

průmyslu a obchodu Jana Mládka22, který chce financovat (dotovat)23 soukromou 

společnost při její nerentabilní produkci. Takovéto zasahování do procesů tržní ekonomiky 

je jednak neefektivní, ale hlavně naprosto krátkozraké, poněvadž zpravidla dojde 

v krátkém období k dalším dotačním požadavkům a hlavně bez potřebného pročištění trhů 

od neefektivních subjektů nedojde k dostatečnému hospodářskému znovunastartování.  

 

Doporučení jak postupovat do budoucnosti jsou poměrně jednoduchá 

a srozumitelná. Je třeba provést radikální deregulaci ekonomiky spočívající v odbourání 

zmíněných byrokratických prvků, dále je potřeba snížit daňovou zátěž tak, 

aby každý ekonomický subjekt, který něčeho dosáhl, nebyl přespříliš zdaněn. Je nutné 

konsolidovat veřejné finance, ne však prostřednictvím zvýšení daní či zavedení daní 

nových, ale prostřednictvím zúžení celého veřejného sektoru, včetně snížení mandatorních 

výdajů státu. Dále je třeba efektivně a dlouhodobě bojovat s korupcí, která se v dnešní 

době stala obecně přijímaným jevem. Na tuto problematiku pak úzce navazuje potřeba 

zkvalitnit vymahatelnost práva v České republice, neboť soudní řízení jsou v tuzemsku 

neúměrně dlouhé a neefektivní. 

 

Je zcela jasné, že ani aplikace nejlepších ekonomických teorií nezabrání propuknutí 

další hospodářské recese24, poněvadž je malá otevřená ekonomika typu České republiky 

vysoce závislá na okolním ekonomickém prostředí. Je ale možné redukovat náklady 

spojené s ochlazením ekonomické aktivity tak, aby v hospodářství došlo k co nejmenším 

škodám. 

 

 

 

 

  

                                                 
22 duben 2014 
23 Podporu musí schválit ještě orgány Evropské unie. 
24 Recese je součást přirozeného cyklického vývoje ekonomiky. 
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5 Závěr 

Celosvětová ekonomická krize, jejíž počátek je všeobecně datován do roku 2007, 

se začala generovat o několik let dřív. Především byla způsobena splasknutím bubliny 

tzv. technologických akcií na amerických akciových trzích, na které reagoval Federální 

rezervní systém politikou extrémně nízkých úrokových sazeb. Tento tah sice vedl 

k zažehnání nově hrozící recese ekonomiky ve Spojených státech amerických, důsledky 

tohoto rozhodnutí však vedly k eskalaci největších hospodářsko-politických obtíží od dob 

Velké hospodářské krize. Bankovní a hypoteční instituce ve Spojených státech 

pak reagovaly na snížené úrokové sazby mohutným poskytování úvěrů (tzv. hypoteční 

boom) prakticky komukoliv, kdo o ně projevil zájem. Nadměrná úvěrová expanze 

a především poskytování hypoték méně bonitním klientů, v krátkém čase vedlo 

k masovému nesplácení těchto závazků a k obrovskému převisu nabídky na americkém 

realitním trhu. Nesplácením dotčené americké finanční instituce, ve snaze generovat další 

a další zisk a předejít případným ztrátám z držby toxických aktiv, sáhly k poměrně novému 

fenoménu – sekuritizaci. Právě při sekuritizaci hypoték, tj. shromažďování úvěrů 

do cenných papírů obchodovatelných na světových trzích, sehrály svou nelichotivou roli 

ratingové agentury, které neodhadly míru rizika takto sestavených cenných papírů 

a poskytly jim zpravidla velmi kvalitní rating, jenž byl mnohdy srovnatelný s hodnocením 

vysoce kvalitních státních obligací americké vlády. Symbolem rozsáhlých ekonomických 

problémů ve Spojených státech se pak stal bankrot světoznámé americké investiční banky 

Lehman Brothers, která doplatila právě na obchodování s toxickými aktivy a zhroucení 

amerického hypotečního trhu. Krach takto významné investiční banky ještě umocnil obavy 

a nedůvěru ekonomických subjektů ohledně stability finančních institucí a všeobecnou 

alokaci toxických aktiv. Krize se následně začala přelévat z finančního sektoru do reálné 

ekonomiky a ze Spojených států do většiny zemí světa, čímž také získala přídomek 

„globální“ či „světová“. 

 

Mezi dlouhodobé příčiny současné ekonomické krize je třeba přičíst dluhové 

hospodaření některých států, tzn. nejzadluženější země typu „PIIGS“25, po dlouhé roky 

generovaly deficity veřejných rozpočtů, které vystupňovaly v obrovské veřejné zadlužení, 

mnohdy přesahující 100 % hrubého domácího produktu. 

 

                                                 
25 Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko. 
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Systematická (importovaná26) hospodářská krize se bohužel projevila 

i na ekonomické situaci v České republice. Největší obtíže zasáhly tuzemskou ekonomiku 

v roce 2009, kdy se hrubý domácí produkt meziročně propadl o více než 4 % a schodek 

státního rozpočtu narostl do nevídaných výšin. Reakce české vlády, resp. Národní 

ekonomické rady vlády, přišla v Národním protikrizovém plánu, jenž se snažil zmírnit 

dopady zhoršené ekonomické situace, a to prostřednictvím zrychlených odpisů, odpočtu 

DPH při koupi osobního automobilu určeného pro podnikání, refundací zaměstnaneckých 

mezd při odstávce výroby, atd. Účinek takto prováděných protikrizových či prorůstových 

opatření je však více než diskutabilní, jelikož každá ekonomická krize má svou vnitřní sílu 

a dynamiku a nedá se tím či oním opatřením jednoduše a bezbolestně přerušit. 

 

Do budoucna je zapotřebí, aby se Evropská unie, resp. celý svět, z probíhající 

ekonomické krize poučil. Nejprve je zcela nezbytné provést fiskální restrukturalizace tak, 

aby státy nevykazovaly tak enormní veřejné zadlužení jako tomu je dnes. S ohledem 

na vývoj veřejného dluhu v České republice je pak prvořadé zastavit dynamiku jeho 

nárůstu. Je potřeba provést strukturální změny především na výdajové straně veřejných 

rozpočtů, které by vedly k zeštíhlení přebujelého veřejného sektoru a omezení 

mandatorních výdajů. Dále je třeba se zaměřit na zvyšování konkurenceschopnosti české 

ekonomiky, zlepšit fungování tuzemské soudní moci a bojovat s všudypřítomnou korupcí. 

Z pohledu Evropské unie a ostatních mezinárodních organizací je následně zapotřebí 

možnost vynutitelnosti pravidel (např. plnění Maastrichtského kritéria o stavu veřejných 

financí), ke kterým se zúčastněné státy zavázaly. 

 

  

                                                 
26 Ekonomická krize v České republice nevnikla, ale díky výrazné otevřenosti a propojenosti 

s ostatními postiženými státy se výrazně projevila. 
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