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1 Úvod 

 

 K tomuto tématu mě přivedlo zamyšlení nad rozsahem krize v dnešní době, která je 

nejen v médiích nazývána nejhorší krizí za poslední dobu a rozsahem přirovnatelná 

k Velké hospodářské krizi. Vybrané makroekonomické ukazatele jsem uvedla na 

příkladu srovnání České republiky a Rakouska. Tyto dvě země jsem si vybrala zejména 

z důvodu vzájemné podobnosti, jak z hlediska historie a velice dlouhodobé existenci 

v rámci jednoho státu, tak z pohledu kultury a společných duchovních a ekonomických 

hodnot.  

 Cílem bakalářské práce je porovnání vývoje makroekonomických ukazatelů ve 

vybraných zemích Evropské unie a pomocí tohoto srovnání prokázat, zda se v obou 

zemích projevila v průběhu deseti let hospodářská krize ve stejném období a zda 

v tomto období měla stejného trvání. Analýza se bude opírat o příslušná data 

z webových stránek Českého statistického úřadu a Statistik Austria a následným 

vlastním zpracováním do tabulek či grafů, zobrazím vývoj a rozdíly ukazatelů pro lepší 

pochopení a znázornění. 

 Ve své bakalářské práci se budu zabývat vývojem makroekonomických ukazatelů 

sledovaného období České republiky a Rakouska. V úvodu práce je popsán vznik a 

vývoj hospodářských krizí v průběhu 20. století. Následující kapitola zachycuje 

komparaci vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů srovnávaných zemí. Ve 

čtvrté kapitole jsou uvedena jednotlivá opatření ke zmírnění dopadů krize a důsledky, 

které z těchto úsporných opatření vyplývají. 

 Byť bývá pojem krize vnímán jako negativum, může mít při správném zvolení 

řešení problémů i pozitivní výsledky na vývoj ekonomiky. S problémem zadlužení, 

poklesem či stagnací ekonomiky bojuje téměř celý svět. Dopady krize byly nepříznivé 

v souvislosti s ekonomickou situací jak v zemích rozvojových, tak v zemích vyspělých. 

Zmiňované téma je aktuální a dotýká se každého z nás. Koncem léta roku 2007 se 

současná světová krize začala naplno projevovat. Ekonomika Spojených států 

amerických a ekonomiky větších zemí světa se ocitly v problémech, které doprovázely 

pomalé tempo růstu či dlouhodobá stagnace. V takové situaci je nejefektivnějším 

řešením rychlé rozhodnutí společnosti v přijímání potřebných opatření, dlouhodobá 
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spolupráce a komunikace. Tyto uvedené úkoly se týkají zejména politiků, ekonomů, 

vysoce postavených manažerů řídících velké národní společnosti.   

 Nejhlubší propad ekonomik celé Evropy, s výjimkou Polska, byl zaznamenán 

v letech 2008 a 2009. Krize se začátkem roku 2010 naplno projevila v celé EU 

respektive v Řecku, Portugalsku, Irsku a Španělsku. Zadluženost jednotlivých zemí 

způsobovaly různé příčiny. V případě Řecka, byl propad ekonomiky způsoben zejména 

nezodpovědnou fiskální politikou, zatímco např. v Irsku šlo o krizi soukromých úvěrů, 

nikoli státních. V Irském případě byly problémy způsobeny formou nevhodné měnové 

politiky.   
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2 Hospodářské krize v průběhu 20. Století 

 

 Cílem této kapitoly je vymezit některé významné finanční krize, které souvisely 

s ekonomickou situací v průběhu 20. století. Budeme se zabývat důležitou otázkou, proč 

tyto krize vlastně vznikly a jaké jsou jejich dopady na ekonomiku.  

 Na úvod se zaměříme na velkou hospodářskou krizi, která začala v roce 1929, o 

které můžeme mluvit jako o největší finanční krizi 20. století, jejíž počátky vznikly na 

území Spojených států amerických a dopad na svět byl obrovský. Dále se zmíníme o 

situaci, která nastala v roce 1987, v němž došlo k propadu amerických akciových trhů, 

dále o japonské finanční krizi a o velké stagnaci v 90. letech a Asijské finanční krize 

v letech 1997-1998. Závěr této kapitoly se zaměří na současnou krizi, která započala 

v roce 2007 a byla spojena s problémy na americkém realitním trhu.  

2.1 Velká hospodářská krize  

 S koncem první světové války byly evropské země silně zadluženy u Spojených 

států amerických, které v té době byly nejsilnější finanční a průmyslovou mocností a 

které prožívaly období konjunktury. Druhá polovina roku 1929 byla pro Spojené státy 

stěžejní v důsledku problémů v průmyslovém sektoru, kdy se výroba snížila o necelou 

polovinu. Tento problém vyvolal krach na newyorské burze v říjnu roku 1929
1
, který 

vyvolal velkou hospodářskou krizi postihující celý svět. Hodnota akcií rostla do roku 

1929, kdy dosahovaly akcie nejvyšších hodnot. Situace se však během několika měsíců 

značně změnila.  

 Pád cen akcií, který začal v říjnu 1929, pokračoval až do července roku 1932. 

Průměrná cena akcií tehdy poklesla zhruba na šestinu původní hodnoty z roku 1929. 

Pád akciových indexů byl doprovázen hospodářskou krizí
2
.  

 Hrozivé následky měl krach i pro mnohé banky, protože velkou část vložených 

peněz investovaly do akcií, přitom neexistovala závazná pravidla pro tvorbu rezerv pro 

případ, kdyby došlo k poklesu kurzů cenných papírů. Díky tomu, že držely velké 

finanční obnosy, poskytovaly levné úvěry a nestaraly se o to, čím dlužníci budou ručit.  

                                                
1 Říjen 1929 je považován za měsíc, kdy došlo k největšímu krachu na burze v poválečné historii. 
2 KOHOUT, P., Finance po krizi, s. 162 
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 Důvodem této deprese v inkriminovaném období byl prudký pokles cen i zisků, 

řada lidí přišla o své úspory, podniky začaly krachovat a počet lidí bez práce se 

zvyšoval. Míra nezaměstnanosti se pohybovala ve výši zhruba 15 %. V roce 1933, kdy 

hospodářský propad dosahoval nejvyšších hodnot, bylo v USA 12 miliónů 

nezaměstnaných (25 % aktivního obyvatelstva)
3
. Jinými slovy to znamená, že v době 

vrcholící krize byl nezaměstnaný téměř každý čtvrtý americký občan.  

 Lidé se bouřili a důvěra v politický a ekonomický systém byla velmi slabá. 

Vkladatelé propadali panice a masově vybírali své peníze z bank, čímž dále zhoršovali 

situaci
4
. 

 V průběhu krize došlo také ke snížení obchodu v mezinárodním měřítku, a tím se 

narušila vzájemná provázanost ekonomik různých zemí. V prvé řadě byly zasaženy 

země, jejichž ekonomika závisela nejvíce na zahraničním kapitálu a na mezinárodním 

obchodu. Na jaře roku 1931 podlehly krizi Rakousko, Německo a potom v následném 

období se dostala do podobné situace Velké Británie a po ní i Francie. Situaci v USA 

zhoršilo také sucho v zemědělských oblastech. Půda se na mnoha místech změnila 

v prach, který odvál vítr, což způsobilo značnou neúrodu. Tisíce farmářů a jejich rodin 

bylo nuceno opustit svou půdu a začít nový život na Západním pobřeží
5
. 

 Po dobu čtyř let se ve Spojených státech usilovně pracovalo na vybudování nové 

strategie, která měla vést ke zlepšení hospodářské situace v zemi. V letech 1933-1937 

byl vypracován soubor New Deal
6
.  

2.2 Propad amerických akciových trhů  

 Největší mezidenní pokles amerického akciového indexu Dow Jones7 v novodobé 

historii nastal 19. října 1987. Americký akciový trh ztratil během jediného dne 500 mld. 

                                                
3 CODACCIONI, F., Dějiny 20. století, s. 153 
4 KOHOUT, P., Finance pro krizi, s. 165 
5 FINANCE: Pohled do historie: jak začala velká hospodářská krize v roce 1929 [online]. [cit. 2013-12-

10]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/pohled-do-historie-jak-zacala-velka-hospodarska-krize-v-roce-

1929-p7g-/bank.aspx?c=A081022_135219_bank_bab 
6 New Deal do češtiny přeloženo jako tzv. Nový úděl, je název pro soubor opatření, který se           

zabývá ekonomickými a sociálními reformami v USA za dob vládnutí prezidenta Franklina D.          

Roosevelta s cílem podpořit a ozdravit ekonomiku v USA během velké hospodářské krize. 
7 Dow Jones je index Newyorské akciové burzy (NYSE) a představuje nejznámější akciový          

index ve světě. Měří výkonnost třiceti amerických největších společností.  
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USD8 (téměř třetinu své hodnoty). Mnozí z nás si určitě pokládají otázku, co je příčinou 

tzv. černého pondělí? Na otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože existují dva 

pohledy na výklad situace, které se v mnoha aspektech liší. 

  Na straně jedné za akciový krach může vysoká cena akcií a vysoká likvidita. Ceny 

akcií se zvyšovaly mnohem rychleji než jejich zisky. Dalším důvodem mohla být i 

americká ekonomika, která se ocitala ve špatné situaci a byla doprovázena nízkou 

produktivitou práce a rozpočtovým a obchodním deficitem, což mělo za následek 

oslabení dolaru. Toto byl jeden z důvodů, proč investoři ztratili důvěru v americký trh. 

 Na straně druhé, se uvádí, že na vzniklé situaci na trhu se masově podílel 

technologický vývoj výpočetní techniky ve světě. Díky elektronickému obchodování se 

automaticky mohlo prodávat velké množství akcií v době, kdy jejich kurz klesl pod 

předem stanovený limit. Smyslem toho bylo zabránit velkým ztrátám pro investory při 

značných výkyvech situace na trhu s akciemi tzv. příkazy „Stop Loss“
9
. V důsledku 

velkého zájmu o koupi akcií jejich cena velice rychle klesala. Klesající ceny měly za 

následek neustálé zvyšování zájmu o jejich koupi. Další věcí související s tímto 

problémem byla rovněž dimenze počítačových systémů, které se po určitém počtů 

operací zahltily a udávaly falešné cenové údaje. Následně po uveřejnění údajných 

problémů ve výrobní sféře amerických podniků se akciový trh doslova zhroutil.  

 Faktory, jako například, regulace kapitálových trhů a stabilní bankovní sektor, 

přispěly k neopakovatelným problémům na amerických trzích. Když v roce 1987 došlo 

k ještě mnohem horšímu poklesu kurzů akcií než koncem října 1929, nemělo to žádné 

dopady na reálnou ekonomiku
10

. Americky hospodářský systém byl dostatečně silný na 

to, aby jej pokles akcií příliš nepoškodil.  

2.3 Japonská finanční krize  

 V letech 1953 – 1973 dosahovalo Japonsko vysokého hospodářského růstu. Díky 

kvalitnějším výrobkům, vysoké produktivitě práce a pokročilejší technologii se 

japonské firmy rozrůstaly ve více odvětvích.  

                                                
8 Finexpert internetový odkaz dodělat! 
9 Příkazy ´´Stop Loss´´ můžeme chápat jako stanovenou hranici, přes kterou již obchodník           

(investor) nechce dosáhnout větší ztráty. 
10 KOHOUT, P., Finance po krizi, s. 165 
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 Během pouhých dvou desetiletí se převážně zemědělský národ stal největším 

světovým vývozcem oceli a automobilů, velké Tokio se proměnilo v největší a patrně i 

nejdynamičtější metropolitní oblast a životní úroveň závratně vzrostla
11

. 80. léta byla 

pro Japonsko ekonomickým rozmachem, právě díky schopnostem inovace a 

dynamického růstu. Konec těchto let můžeme nazývat časem prosperity, vrcholného 

hospodářského růstu, dosahování zisků na vysoké úrovni a nízké míry nezaměstnanosti.  

 Přesto všechno se však objevil problém s propadem japonského hospodářství v roce 

1991, který by nikdo nepředpokládal. S propadem byl spojen útlum investic, spotřeby a 

celkové poptávky. Nízké úrokové míry a vysoké úspory byly příčinou růstu objemů 

akcií a trhu s nemovitostmi. Prudce se zvyšoval také růst nezaměstnanosti. Zvýšila se 

propast mezi movitým a nemovitým obyvatelstvem a řada rodin si tak nemohla dovolit 

koupit vlastní byt právě kvůli vysokým cenám nemovitostí.  

 K této nežádoucí situaci také přispěly banky, které za nabízené úrokové sazby 

poskytovaly úvěry na operace spojené s velkým rizikem. Zadluženost vzrůstala uvnitř 

státu a k jejímu snížení přispěla japonská vláda roku 1989 schválením daňové reformy. 

 O rok později se centrální banka snažila zchladit přehřátou ekonomiku a zvýšila 

úrokové sazby z 2,5 % na 6%, přičemž toto zvýšení způsobilo propad cen nemovitostí a 

pád cen akcií. V prvních letech tento proces považovaly japonské úřady za rozumnější a 

zdravý vývoj. Ovšem opak byl pravdou a vzniklý problém nadále přetrvával a přispěl 

k prohlubování stagnace
12

.  

 Na počátku devadesátých let mělo základní jmění Japonska – celková hodnota 

všech akcií veškerých podniků a firem v zemi – větší hodnotu než základní jmění 

Spojených států, země s dvojnásobným počtem obyvatel a dvakrát tak velikým HDP
13

. 

V průběhu těchto let vláda přijala stimulační balíčky, jejichž hlavním úkolem bylo 

oživit ekonomiku jako celek. Ještě v roce 1991 se vláda mohla pyšnit rozpočtovým 

přebytkem (2,9 % HDP), bohužel však v počátcích roku 1996 a následném období bylo 

dosaženo značného deficitu (4,3 % HDP).  

 Největší problém představovala nízká porodnost a rostoucí procento lidí 

v důchodovém věku. A protože důchodci jako příjemci drahých penzí i nákladné 

                                                
11 KRUGMAN, P., Návrat ekonomické krize, s. 55 
12PENÍZE: Japonská krize v roce 1990 [online]. [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/15903-japonska-krize-v-roce-1990 
13 KRUGMAN, P., Návrat ekonomické krize, s. 58 
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zdravotní péče jsou pro novodobé vlády vždy těžkým fiskálním břemenem, nabádaly 

standardní principy fiskální politiky Japonsko k založení penzijních fondů, které by mu 

umožnily financovat budoucí výdaje, aniž by se jeho deficity trvale prohlubovaly
14

. 

Krizová situace však stále přetrvávala a nejvíce se projevovala v oblasti zaměstnanosti a 

důchodu obyvatelstva. Ekonomika byla postižena deflací. Japonské hospodářství v roce 

2003 vykazovalo oživení, nezaměstnanost klesala a deflace, která byla pro ekonomiku 

zátěží, ustoupila. Přesto se však stále země potýká s mnoha problémy. 

 V současné době růstové balíčky, které se vlády snaží realizovat od roku 1990 spíše 

než přispívají k blahu země, je naopak zhoršují a zvyšují zadluženost země. Největším 

problémem Japonska je veřejný dluh, který přesahuje 230 % HDP. Japonsko se ocitá 

v pasti.  Na straně jedné silný kurz jenu se pojí s komplikacemi s exportem a na straně 

druhé slabý kurz zvyšuje náklady na dluh a to může vést až k bankrotu. Japonská 

ekonomika se na podzim loňského roku ocitla v recesi
15

. 

 Firmy omezily své investice hlavně kvůli slabé poptávce v Evropě, což se projevilo 

v poklesu vývozu. Japonsko chce pozvednou ekonomiku pomocí stimulačního 

programu v celkové hodnotě 20 biliónů jenů.  Toto číslo se v přepočtu pohybuje okolo 

4,4 bilionu korun
16

. 

2.4 Asijské finanční krize  

 Asijská měnová krize nazývána také jako největší měnová krize 90. let vzplanula 

v červenci roku 1997. Mezi země, kterým se začalo říkat ,,asijští tygři“, a také se v této 

době velmi příznivě rozvíjely, patřily Thajsko, Indonésie, Filipíny, Malajsie a Jižní 

Korea. Tyto ekonomiky se vyznačovaly stálým růstem HDP, poměrně nízkou inflací 

(okolo 4%) a jejich veřejné rozpočty vykazovaly přebytky. Díky vysokým úrokovým 

mírám, se zvýšil příliv zahraničního kapitálu a investoři dávali přednost rozvíjející se 

Asii, před Německem, Japonskem a USA, kde se úrokové míry pohybovaly na velmi 

                                                
14 KRUGMAN, P., Návrat ekonomické krize, s. 67 - 68 
15 MĚŠEC: Japonsko je v pasti. Chce růst, ale ani součastná investice mu nepomůže [online]. [cit. 2013-

12-11]. Dostupné z: http://trhy.mesec.cz/clanky/japonsko-je-v-pasti-chce-rust-ale-ani-soucasna-investice-

mu-nepomuze/ 
16PENÍZE. Japonská krize v roce 1990 [online] [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/15903-japonska-krize-v-roce-1990 
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nízké úrovni. Dalším pozitivním přínosem byly měny těchto zmíněných zemí, které se 

vyznačovaly stabilním kurzem s vazbou na americký dolar.  

 Avšak přes všechny příznivé faktory se začaly objevovat jisté problémy. 

Následkem přílivu kapitálu bylo zvýšení počtu bank. Tyto instituce převážně 

poskytovaly peněžní prostředky na nákup nemovitostí a úvěry byly určené pro 

podnikový sektor. Z důvodu velkého množství poskytnutých úvěrů a poměrně slabého 

bankovního sektoru banky nevěnovaly dostatečnou pozornost dlužníkům a jejich 

schopnosti splácet své závazky. Důsledkem této situace bylo vynaložení mnoha 

prostředků, které se od relevantních úvěru zcela odvracely. S koncem druhého čtvrtletí 

roku 1997, zesílilo zhodnocení kurzu amerického dolaru vůči ostatním vedoucím 

měnám. Díky tomu došlo k oslabení konkurenceschopnosti měn asijských zemí, které se 

také znehodnocovaly kvůli udržování fixních kurzů k dolaru. V tomto období také došlo 

k prvnímu odlivu kapitálu ze zemí asijských tygrů
17

.   

2.4.1 Thajsko a Jižní Korea 

 Výše uvedený rok se také stal osudovým pro thajskou ekonomiku. Trhy, které byly 

pro Thajsko těžištěm v oblasti odbytu zboží, podléhaly výkyvům a jejich stabilita 

razantně klesala. Přelom roku 1996 – 1997 se vyznačoval zpomalením růstu HDP a 

exportu. Začaly se objevovat problémy spojené s poskytnutými úvěry na 

nedůvěryhodné operace. Thajská ekonomika opustila od fixního kurzu a zavedla 

floating
18

. Tento proces vedl k rapidní depreciaci thajského Bahtu o 20 %. Zahraniční 

rezervy byly ztraceny, právě z důvodu boje centrální banky proti této depreciaci. Tímto 

thajská centrální banka udělala krok vpřed a požádala o půjčku u MMF. Podobný scénář 

se odehrával i na území Malajsie, Indonésie a dalších zemích. Devalvace thajské měny - 

bahtu, měla za příčinu finanční lavinu, která s sebou strhla většinu státu jihovýchodní 

Asie
19

. 

 Také prudký pokles cen akcií a dluhopisů byl jeden z důvodů této krize. Běžný účet 

platební bilance se potýkal s problémy. Příčinou nadhodnocení kurzů, byl značný pokles 

                                                
17 PENÍZE: Asijská krize 1997/1998 a finanční kolaps v Rusku [online]. [cit. 2013-12-18]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/15902-asijska-krize-19971998-a-financni-kolaps-v-rusku 
18 Kurz volně plovoucí, bez hranic a pohybující se čistě dle trhu a poptávky po dané měně 
19 EURO.E15: Před 15 lety začala asijská krize. Poučí se z ní Evropa? [online]. [cit. 2014-01-05]. 

Dostupné z: http://nazory.euro.e15.cz/analyzy/pred-15-lety-zacala-asijska-krize-pouci-se-z-ni-evropa-

830601 
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exportu a z důvodu vysokých cen investoři přestali nakupovat. Import se naopak 

zvyšoval a v důsledku toho se deficity běžných účtu PB prohlubovaly.  

 Dokud ceny na realitních a akciových trzích stoupaly vzhůru, tak i ty 

nejpochybnější investice měly slušné vyhlídky do budoucna. Situaci však začaly 

zhoršovat vzniklé ztráty, které snižovaly důvěru věřitelů. Pokles této důvěry hrál 

značnou roli v tom, že domácí i zahraniční investoři měli důvod začít ze země stahovat 

peníze. Nové půjčky prudce ubývaly a to vedlo k problémům, s kterými se potýkala 

centrální banka. Thajské podniky doprovázely problémy v podobě zahraničních dluhů, 

které vznikly právě kvůli devalvaci bahtu. Ekonomika této země zpomalila a tento jev 

vyvolal omezení výstavby, menší počet pracovních příležitostí a také nižší příjmy, které 

se projevovaly v celém národním hospodářství.  

 Díky fixaci domácí měny k dolaru a nižším úrokovým sazbám v zahraničí, si 

asijské firmy půjčovaly značné finanční prostředky v cizí měně. Na zvyšování dluhu, se 

také podílela depreciace jednotlivých měn státu jihovýchodní Asie.    

 Vzhledem k tomu, že thajská centrální banka už nemohla uměle udržovat kurz své 

měny intervenčními nákupy na devizovém trhu (protože už neměla dolary ani jeny, za 

které by bahty mohla pořizovat), zbývala jí už jen jediná možnost, jak pád měny 

zpomalit, a sice zvýšení úrokových sazeb a stažení části bahtů z oběhu
20

. Tyto zmíněné 

faktory však přinášejí mnoho komplikací, jak podnikům, podnikatelským subjektům, 

tak i dalším institucím. Propojení problematiky platební bilance a zvýšených úrokových 

sazeb vyvolalo nutnost podniků snížit výdaje, což vyvolalo recesi a celý tento proces 

snižoval důvěru v ekonomiku, která šla krok po kroku dolů. Díky zásahu Světové banky 

a Mezinárodního měnového fondu, které ve velké míře přispěly a poskytly svou 

značnou pomoc v regionu, napomohly zabránit dalšímu propadu těchto ekonomik.  

 V zaběhnutých praktikách thajské ekonomiky, také pokračovaly Indonésie 

s Malajsií. Hodnoty jejich měn se propadaly a očividné byly i obrovské schodky 

běžného účtu platební bilance. Během několika měsíců v Indonésii nastala závažná 

situace, která byla mnohem ostřejší než situace v ostatních státech jihovýchodní Asie a 

vedla dokonce k jednomu z nejhorších hospodářských propadů ve světových dějinách.  

                                                
20 KRUGMAN, P., Návrat ekonomické krize, s. 83 
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 Krize se odehrávala nejen na území jihovýchodní Asie, ale také zasahovala v Jižní 

Koreji, kde ekonomika byla mnohem silnější než ve zmiňovaných zemích a její HDP 

dosahovalo dvakrát tak vyšších hodnot, než v Indonésii a třikrát více než v Thajsku. 

Přesto však Jižní Korea čelila nevídaným problémům, v oblasti masivního odlivu 

kapitálu a pádu měny. Země se však velmi rychle a úspěšně s krizí vypořádala. Co stalo 

za takto rychlým zotavením? Důležitou roli sehrála kombinace tvrdých ekonomických 

reforem a rychlého oživení. Za oživením této ekonomiky stála velká depreciace
21

 měny 

– wonu. V listopadu roku 1997 žádala Jižní Korea o pomoc u MMF, který této zemi 

poskytl půjčku ve výši 57 mld. USD.  

2.4.2 Důsledky krize v zemích Asie 

 V zemích, které jsou postiženy značným zásahem ekonomické krize, dochází 

k negativním dopadům v oblasti životní úrovně obyvatelstva. Mezi nejhůře postižené 

vrstvy řadíme obyvatelé, s nejnižšími příjmy. Krize v zemích Asie přispěla také ke 

zhoršení ekonomické situace v Rusku, které se potýkalo s řadou problémů v oblasti 

finančního sektoru a značným zadlužením. V době této krize, došlo k enormnímu 

propadu hospodářství, nárůstu cenové hladiny, poklesu směnného kurzu, přechodu 

z fixního kurzu k volně plynoucímu kurzu, a také k obrovské řadě dluhů. Tyto dluhy 

napomohly vyvolat zpětnou vazbu mezi ztrátou důvěry a finančním kolapsem. Problém 

však nebyl v tom, že by peníze byly špatně investované, ale v tom, že nové dluhy oproti 

těm starým, měly podobu dolarů, a to vedlo ke krachu ekonomik.  

 Za překonání této krize, v relativně krátkém čase se zasloužila zahraniční pomoc. 

Pod touto pomocí si především můžete představit Mezinárodní měnový fond, který 

poskytl nemalé množství finančních prostředků, které byly směřovány k obnově nejhůře 

postižených oblastí. Podmínkou poskytnutých úvěrů od MMF byly kontroly finančních 

 toků a operace bank, privatizace státních podniků, snížení podpory v oblasti 

sociální a omezení poskytování podpor. Toto opatření mělo za následek ještě větší 

rozdíl mezi obyvateli v oblasti sociální. Na pomoci, se také zasloužili samotní obyvatele 

a vedoucí činitelé jihovýchodní Asie. 

                                                
21 Znehodnocení (oslabení) měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám, v závislosti           

na situaci na devizovém trhu  



 

15 

 

 Existuje řada organizací, které napomáhají hospodářskému rozvoji. Mezi dvě 

hlavní mezinárodní organizace sdružující země Asie se nazývají APEC
22

 a ASEAN
23

. 

2.5 Světová ekonomická krize 2007 - 2009 

 V průběhu března 2007 se veřejnost začala doslýchat o hypoteční krizi, ale 

málokdo si tuto hrozivou situaci připouštěl. První a druhé čtvrtletí roku 2007 bylo ve 

víru ekonomického blahobytu pro globální ekonomiku. Hodnota akcií se zvyšovala, 

podniky dosahovaly relativně vysokých zisků, banky bez nejmenších problémů 

půjčovaly, hospodářství rostlo po celém světě krom Zimbabwe a nezaměstnanost se 

pohybovala v nízkých číslech. První trhlina se objevila koncem července, začátkem 

srpna téhož roku.  

 Nastává tedy otázka, co bylo příčinou ekonomického blahobytu? Za příčinu tohoto 

jevu, můžeme považovat expanzivní měnovou politiku, kterou mají v rukou světové 

centrální banky. Zmíněnou měnovou politiku však centrální banky prováděly uvolněně 

v nepřirozené míře, na základě zkreslených ukazatelů inflace. Přílišný nadbytek 

peněžních prostředků však vzbuzoval dojem prosperity. Tedy ve velmi krátkém 

časovém intervalu byl globální blahobyt nahrazen globální recesí. Na tomto procesu 

byly nejvíce ztratné akcie, které dříve dosahovaly nejvyšších zisků. A centrální banky se 

na vzniklém problému podílely další měnovou expanzí
24

.  

 Krize začala nabírat na obrátkách kvůli rostoucímu počtu výrazných a hlavně 

nečekaných nesplacených hypotečních úvěrů, což spustilo lavinu, která otřásla celým 

finančním sektorem. Konec léta roku 2007 byl nepříznivý pro dva fondy investiční 

Americké banky, které totálně zkolabovaly. Tento kolaps signalizoval začátek rozsáhlé 

kreditní krize. Federální rezervní banka USA s ministerstvem financí doslova zahltily 

ekonomiku penězi. Avšak napumpování trhu peněžními prostředky ve snaze zefektivnit 

tuhle situaci na trhu nikam nevedlo a ekonomika se propadla do pasti likvidity. Tato 

                                                
22 APEC – (Asia Pacific Economic Cooperation) Asijsko pacifická hospodářská spolupráce byla            

vytvořena roku 1989. Zakládající státy bylo 6 členů ASEAN, dále pak Austrálie, Japonsko,            

Kanada, Nový Zéland, USA a J. Korea. Nyní má 21 členů. 
23 ASEAN – (Association of South East Asian Nations) Sdružení národů jihovýchodní Asie            

vzniklo roku 1967 se sídlem v Jakartě. Členové jsou Filipíny, Indonésie, Brunej, Kambodža, Laos, 

Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko, Vietnam. 
24 EUROEKONOM: Hypoteční krize v USA. Příčiny, průběh, následky (2. díl) [online]. [cit. 2014-03-10]. 

Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky2 
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past byla projevem hromadění hotovosti a neochotou poskytovat mezibankovní půjčky. 

Tato neochota poskytnutí půjček vyvolala v mnoha případech nutnost zásahu vlády. 

 Podzim roku 2007 znamenal start opravdové finanční krize, která je ve všeobecném 

měřítku považována za nejhorší hospodářskou depresi od Velké hospodářské krize. 

Kořeny této krize sahaly značně hluboko. Vznikly ve Spojených státech amerických a 

postupně se rozrůstaly do celého světa. Zpomalení americké ekonomiky se promítlo i do 

EU, a tedy i do české ekonomiky. 

 Střední oblast Evropy, s výjimkou Polska, zažil největší propad ekonomiky za 

posledních 20 let. Střední Evropu jako celek pak před ekonomickým propadem 

zachránilo západoevropské šrotovné. Polsko zaujímalo pozici stabilizátora celého 

regionu
25

.  

2.5.1 Příčiny spojené se vznikem finanční krize 

 Podle předsedy expertního výboru Jacquese de Larosierese, který uvádí ve své 

zprávě předložené Evropské komisy, je na místě několik závažných důvodů, které 

zapříčinily vznik současné krize
26

. 

 Přílišná volnost měnové politiky, nedostatečná likvidita a nízké úrokové 

sazby 

 Špatná činnost ratingových agentur, které ve svých operacích 

nerespektovaly zhoršení tržních podmínek 

 Nedostatečná regulace finančních trhů 

 Nedostatečná transparentnost managementu firem v oblasti bankovního 

systému a nevhodný systém odměňování 

 Slabost globálních institucí, jako např. Mezinárodní měnový fond (MMF) a 

skupina G20, a jejich nedostatečná koordinace
27

. 

 

 

 Finanční krize vyvolala obavu světového hospodářství před dalším vývojem a 

zpomalení hospodářského růstu. Banky kvůli strachu z dalšího vývoje držely peníze a 

                                                
25 FINANCE: Finanční krize jak to začalo [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/195113-financni-krize-jak-to-zacalo/ 
26 VLÁDA. Vláda České republiky: Vyšla dlouho očekávaná zpráva EK o finančním dohledu [online]. 

[cit. 2014-03-18]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vysla-dlouho-

ocekavana-zprava-ek-o-financnim-dohledu-54238/ 
27 Brief Summary of the De Larosiere Report, s. 2. 
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ostýchaly se výhodně půjčovat. Důsledek tohoto kroku byl viditelný. Zpomalilo tempo 

nových investic v ekonomikách, zastavil se hospodářský růst a oslabila poptávka. 

Tíživou situaci se jednotlivé státy snažily usměrnit např. výstavbou nových dálnic, 

šrotovným
28

, opatřeními, která podporují zaměstnanost či zmírňují dopady krize 

(zvýšení podpor v nezaměstnanosti, rekvalifikační programy pro lidi bez práce). 

Jednotlivé státy EU zvolili vlastní způsob boje proti krizi a zvolená opatření se lišily, na 

základě odlišných preferencí a pohledů politiků na danou problematiku
29

.  

2.5.2 Dopady finanční krize na ekonomiku 

 Koncem roku 2008 došlo v USA a Evropě ke ztrátě bankovních a finančních 

institucí. Tyto ztráty zapříčinily propad finanční krize do hlubší recese s následkem 

propadu ekonomické výkonnosti v globálním měřítku v letech 2009 a 2010. 

 Kvůli poklesu spotřeby amerických domácností se snížila poptávka po dováženém 

zboží. Pro země, které obchodují s USA, tedy i země EU, byl problém snížené poptávky 

po zboží zásadní. Země se začaly potýkat s problémy v oblasti exportu a důsledkem této 

situace byl zpomalený ekonomický růst. Situace nebyla spojena jen s propadem 

ekonomického růstu, ale také přispěla k nárůstu nezaměstnanosti, omezenějším 

přístupům k úvěrům, kdy se zhoršil stav veřejných financí. Krizi nutila pracovníky 

odložit investice a nastal pokles průmyslové výroby
30

.  

 Tato celosvětová krize nezpůsobila jen problémy v oblasti ekonomiky. Postižená 

byla i politická sféra. V zemích se zvyšovaly počty demonstrantů a došlo i k pádu 

evropských vlád. 

 „Snaha EU dosáhnout určité koordinace vyvrcholila v době českého předsednictví 

na jaře roku 2009. Na neformálním summitu Evropské rady v Bruselu 1. března byl 

společným prohlášením odmítnut protekcionismus – tedy uzavírání ekonomik 

členských států. Během prvních měsíců roku 2009 se totiž u některých představitelů 

starých členských zemí objevily tendence k ochraně svých ekonomik před 

konkurenčními důsledky volného trhu. Tím by však byl popřen jeden z principů 

                                                
28 Odměna při nákupu nového auta při ekologickém odstranění starého auta 
29 HYPOINDEX: Hypotéky nebyly hlavní příčinou globální krize [online]. [cit. 2014-03-18]. Dostupné z: 

http://www.hypoindex.cz/hypoteky-nebyly-hlavni-pricinou-globalni-krize/ 
30 BYZNYS.IHNED: Dopady krize: Ekonomika EU a eurozóny se téměr zastaví [online]. [cit. 2014-03-

18]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-29812430-dopady-krize-ekonomika-eu-a-eurozony-se-temer-

zastavi 
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Společenství. Na zasedání Evropské rady na konci března 2009 pak byl dohodnut 

balíček fiskálních stimulů ve výši 200 miliard euro. Jednalo se však především o příslib 

členských zemí pomoci ekonomikám z národních rozpočtů. Podíl rozpočtu EU na tomto 

balíčku byl pouze 30 miliard euro.Přes pozitivní, ale pomalou reakci ekonomik, došlo 

ke zvýšení nezaměstnanosti a rapidnímu poklesu příjmů státních rozpočtů v členských 

zemích EU. Rozpočty se propadly do hlubokých deficitů a některé země, které nebyly 

schopné si dále půjčovat peníze na světových finančních trzích, musely požádat o 

mezinárodní finanční pomoc ze strany Mezinárodního měnového fondu (Maďarsko) 

nebo EU (Lotyšsko)“
31

. 

 Vzhledem k pomalému růstu ekonomik bylo silně postižené i Řecko. Na finanční 

pomoci se podílely země eurozóny. Tato pomoc byla důležitá hlavně proto, aby se 

nestala situace, která by vedla k dalšímu oslabování společné měny. Po ekonomické 

krizi, kterou si Evropa prošla, nastala diskuze na téma změny způsobu ekonomického 

řízení a to v oblasti zlepšení regulace bank a zdaňování finančních operací. 

 

3 Vývoj makroekonomických ukazatelů vybraných zemí EU 

 

 V této kapitole se budeme věnovat některým základním makroekonomickým 

ukazatelům vybraných zemí EU a jejich dopadům, které mají vliv na ekonomickou 

výkonnost sledované země. V prvé řadě vysvětlím pojem hrubý domácí produkt a jeho 

vývoj v obou zemích znázorním do grafu. Dále se přiblížím k problematice 

nezaměstnanosti, která v česku dosáhla rekordního počtu. Následně se budu zabývat 

inflací, a lehce nastíním její druhy a cenové indexy. Čtvrtým ukazatelem bude obchodní 

bilance, srovnání vývozu, dovozu a závěrem všech podkapitol bude převedení hodnot 

z tabulek do grafu.  

 Vývoj vyjmenovaných agregátních veličin uvedu na příkladu srovnání dvou zemí. 

V první řádě se zaměřím na Českou republiku a následně na sousedící stát Rakousko.  

                                                
31 EVROPA2045: Encyklopedie: Ekonomická krize [online]. [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: 

http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=8&tema=172 
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3.1  Hrubý domácí produkt ČR a Rakouska 

 Po překonání problémů, které byly spojeny s počátkem reforem, dospěla Česká 

republika mezi lety 1994-1996 k výraznému oživení české republiky, které bylo 

doprovázeno silnějším růstem HDP. Tento příznivý stav, byl však doprovázen rostoucí 

makroekonomickou nerovnováhou. Následně se ČR propadla do dlouhodobé recese.  

Důležitým historickým mezníkem pro naši republiku se stalo datum 1.5.2004, kdy jsme 

vstoupili do EU. Tento vstup zapříčinil postupné vymanění z recese a ČR se zapsala 

mezi nejvýznamněji rostoucí ekonomiky v Evropě. Pro Českou republiku je nesmírně 

důležitá spolupráce s naším nejdůležitějším obchodním partnerem Německem. Váha 

zahraničního obchodu se zmiňovanou sousední zemí je tak obrovská, že vazba našeho 

HDP na obchodu s Německem je celých 33%.  

 HDP
32

 řadíme mezi nejsledovanější makroekonomické ukazatele. Používáme ho 

pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Růst (pokles) HDP ve stálých cenách 

charakterizuje, o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí produkt ve sledovaném 

čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího. 

 Důležité je ujasnění faktu, že HDP vyjadřuje pouze přírůstek bohatství dané 

společnosti za sledované období nikoli celkové bohatství společnosti. Změnu HDP tedy 

chápeme jako rychlejší růst našeho bohatství.  

 Existují tři metody, na základě kterých můžeme HDP vypočítat. Jedná se o metodu 

výdajovou, důchodovou a produkční. Ať použijeme jakoukoli uvedenou metodu, vždy 

dojdeme ke stejnému výsledku.  

 V následující tabulce a grafu můžeme vidět vývoj růstu HDP české a rakouské 

ekonomiky. 

                                                
32 HDP – peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období            

na určitém území. 
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Tabulka 3-1 Vývoj růstu HDP v České republice a Rakousku (v %) 

 Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování
33 

 Uvedená tabulka vyjadřuje vývoj růstu HDP za posledních dvanáct let vývoje české 

a rakouské ekonomiky. Údaje v tabulce jsou vyjádřeny procentuálně a pro lepší 

pochopení a znázornění dané situace jsem vývoj zobrazila do grafu uvedeného níže. 

Růst HDP v Česku dosahoval relativně vysokých hodnot mezi roky 2004 a 2007. Naše 

sousedící země na tom byla podobně.  

Graf 3-1 Vývoj HDP v České republice a Rakousku (v %) 

 
 Zdroj: Tabulka 3-1, vlastní zpracování 

 V grafu č. 3-1 je viditelné, že trend vývoje HDP v obou zemích je rostoucí do roku 

2006 s výjimkou roku 2003, kdy Rakouská ekonomika mírně zpomalila růst. Nejvyšší 

růst HDP zaznamenala Česká republika v roce 2006, v číselné hodnotě nárůst o 6,8%. 

Rakousko zaznamenalo největší růst mezi lety 2006 a 2007, a to konkrétně ve stejné 

výši 3,7%. Hnacím motorem hospodářského růstu mezi roky 2005 a 2006 byla hlavně 

domácí poptávka, tedy tvorba hrubého kapitálu a následná konečná spotřeba. V roce 

2007 začalo HPD klesat až do roku 2009, kdy dosáhlo záporných hodnot. 

Z ekonomického pohledu byl rok 2009 nejhorším rokem růstu hrubého domácího 

produktu. Hlavním důvodem poklesu růstu HDP je světová ekonomická krize. V období 

                                                
33 EUROSTAT: Real GDP growth rate [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec0011

5 
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poklesu většina zemí zpomalovala (také Evropská Unie a Německo, jež je našim 

největším obchodním partnerem). Ekonomické zpomalování mělo za následek nižší 

odbyt našich průmyslových firem, které hodně exportují do zahraničí, který se odrážel 

v poklesu zakázek a nutností firem propouštět své zaměstnance. Tímto stavem se snížila 

zaměstnanost a HDP začalo meziročně klesat
34

. 

 Krize začala postupně odeznívat v druhé polovině roku 2010. S nárůstem průmyslu 

a oživením ekonomiky hlavně Německa a EU se situace zlepšila. Přínosem oživení 

české ekonomiky byl růst čistého exportu a obnova stavu zásob. 

 Rakouské statistiky ukazují podíly odvětví ekonomiky na hrubém domácím 

produktu (HDP) v Rakousku od roku 2002 do roku 2010. V roce 2010 přispělo 

zemědělství v Rakousku na hrubý domácí produkt přibližně 1,5 procenta, odvětví 

průmyslu přibližně 29,1 procent a odvětví služeb přibližně 69,4 procenta
35

. 

3.2 Nezaměstnanost ČR a Rakouska 

 Nezaměstnanost je jedním z největších problémů světových ekonomik. Tento stav 

je individuální problém, který připravuje lidi o příjem, kterým by si udrželi svojí životní 

úroveň. Hlavní příčinou existence nezaměstnanosti je zejména nerovnováha na trhu 

práce. Nezaměstnaní stěžují podmínky ostatním daňovým poplatníkům, kteří platí vyšší 

daně právě na pokrytí neodvedených daní, které by musel platit člověk bez práce, kdyby 

tu danou práci měl. Také díky nižším příjmům nezaměstnaní tolik neutrácí a stát vybere 

méně i na nepřímých daních (DPH a spotřební daně). Dále také přispívají do rozpočtu 

na sociální dávky, na které mají nárok lidé nezaměstnaní ocitající se ve finanční tísni. 

Odhadem by se dalo říct, že nezaměstnanost stojí daňové poplatníky několik miliard 

korun ročně.  

 

Nezaměstnanost v ČR  

                                                
34MĚŠEC: Hrubý domácí produkt [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/hruby-domaci-produkt/ 
35 STATISTA: Österreich: Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2000 bis 

2010 [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/217604/umfrage/anteile-der-wirtschaftssektoren-am-

bruttoinlandsprodukt-oesterreichs/ 
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 Aktuální nezaměstnanost v České republice dosahuje rekordních čísel. Na úřadech 

práce bylo v loňském prosinci evidováno necelých 600 tisíc lidí a tento počet stále roste. 

Nárůst je však mírnější, hlavně díky příznivému počasí v měsících prosince a ledna, kdy 

můžou v omezené míře pokračovat sezonní práce např. ve stavebnictví nebo 

zemědělství.  

 Příznivou zprávou v této problematice je to, že počet volných pracovních míst 

mírně přibývá, ale přesto se nezaměstnanost pohybuje v relativně vysokých číslech. 

Otevírá se tedy diskuze na často zmiňovanou a těžce zodpověditelnou otázku proč i přes 

mírný nárůst volných míst je tolik lidí bez práce? 

 Česká republika patří do skupiny států, které se vyznačují vysokými mzdovými 

náklady na zaměstnance. Nejedná se jen o samotné mzdy, ale také vedlejší náklady na 

sociální a zdravotní pojištění, které musí odvádět firmy za své zaměstnance. Tím se 

zvyšují náklady firem a ty musí hledat nějaké cesty úspor. Proto firmy přešly na 

úsporný režim a bojí se dávat práci novým lidem. Úsporný režim je bezprostředně 

spojen se snižováním platů stávajících zaměstnanců a poklesem vyplacených odměn. 

Stát také nutí podniky, využít levnější alternativu než např. zaměstnat člověka za 

minimální mzdu nebo najmou tzv. agenturní pracovníky na dobu určitou, kterým 

v případě poklesu zakázek nemusí vyplácet odstupné. Tito pracovníci jsou dost často 

rekrutováni ze zahraničí a jsou ochotnější pracovat i za velmi nízké mzdové 

ohodnocení. Typickým příkladem je zde pořízení stroje, který na výkon určité práce 

využije menší počet pracovníků. Dalším závažným problémem v naší zemi je štědrost 

sociálních dávek. Postupný pokles by mohl snížit míru nezaměstnanosti. Dosti 

těžkopádným problémem je i zákoník práce, který poměrně dost chrání zaměstnance a 

není úplně jednoduché stálého zaměstnance propustit (pouze ze zákonných důvodů). 

Důsledkem toho jsou potom zaměstnavatelé méně ochotni je přijímat do pracovních 

poměrů, protože může zase přijít krizové období a následné propouštění by je stálo další 

náklady na odstupné
36

. 

 Příliš nepřekvapující fakt je ten, že platové očekávání od lidí hledajících zaměstnání 

je rok od roku nižší. Možnou příčinou je reálnější pohled lidi v období krize na své 

platové nároky. Vzrůst nezaměstnanosti dostává obyvatelé do značné nejistoty, že si 

                                                
36 IDNES. Ekonomika: Nezaměstnanost v Česku vyšplhala na rekord. Práci hledá 630 tisíc lidí [online] 

[cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/nezamestnanost-za-leden-2014-d0l-

/ekonomika.aspx?c=A140210_090418_ekonomika_spi 
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danou práci udrží, tím pádem lidé více šetří a méně utrácejí a vše má negativní vliv na 

reálnou ekonomiku.  

Nezaměstnanost v Rakousku 

 Stabilní a prosperující ekonomika Rakouska patří v dnešní době mezi evropské 

jedničky. Její chloubou je především nejnižší míra nezaměstnanosti v Evropě. I přes 

finanční krizi, která postihuje celý svět a otřesy v eurozóně, vykazuje hospodářský růst. 

Aktuálně se Rakousko potýká s vysokou nezaměstnaností mladých lidí. 

Nezaměstnanost vzrostla o + 9,3 % ve srovnání s předchozím rokem, kde větší podíl na 

nezaměstnanosti měly ženy. Poměrně velké procento lidí bez práce bylo zaznamenáno 

v hlavním městě Vídni. Vzrůst postihoval zejména mladé lidi a lidi 

v nejproduktivnějším věku, především se jednalo o lidi kolem 50 let a také lidi 

s akademickým vzděláním. Také se zvyšovala u profesí, jako např. úklidové služby a 

v oblasti cestovního ruchu. Pokles nezaměstnanosti Rakousko zaznamenalo v oblasti 

stavebnictví o – 2,4 %
37

. 

Tabulka 3-2 Obecná míra nezaměstnanosti
38

 v ČR a Rakousku (v %) 

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
39

,
40  

 

 Na základě uvedených dat z tabulky můžeme vidět vývoj obecné míry 

nezaměstnanosti od sledovaného roku 2002 do roku 2013. Viditelný je pokles míry 

nezaměstnanosti od roku 2005 jak v České republice, tak i v Rakousku, kdy obě země 

dosahují svého minima v roce 2008 s hodnotami 4,4% a 3,8%. Zmiňovaný vývoj 

nezaměstnanosti hlouběji popisuji a znázorňuji v grafu uvedeném níže. 

                                                
37 STATISTIK: Statistik Austria: Arbeitslose (internationale und nationale Definition), Nicht-

Erwerbspersonen mit Arbeitswunsch [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: 
http://www.statistik.gv.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/arbeitslose_arbeitssuchende/index.html 
38 Obecná míra nezaměstnanosti – je počítána jako podíl počtu nezaměstnaných na celkové            

pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle            

mezinárodních definic a doporučení (Eurostatu a Mezinárodní organizace práce ILO). 
39 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. CZSO: Zaměstnanost a nezaměstnanost od roku 1993 [online]. [cit. 

2014-04-08]. Dostupné z: 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1010CU&&kapitola_id=3 
40 STATISTA: STATISTA Österreich: Arbeitslosenquote von 2003 bis 2013 [online]. [cit. 2014-04-08]. 

Dostupné z: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/17304/umfrage/arbeitslosenquote-in-oesterreich/ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Česko 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7 8,1

Rakousko 4 4,3 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 4,5
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Graf 3-2 Obecná míra nezaměstnanosti v České republice a Rakousku (v %) 

 

 Zdroj: Tabulka 3-2, vlastní zpracování 

 Graf č. 3-2 zaznamenává vývoj obecné míry nezaměstnanosti v České republice a 

Rakousku ve sledovaném období od roku 2002. Míra nezaměstnanosti představuje podíl 

nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat (tedy zaměstnaných i 

nezaměstnaných). Podklady pro tuto statistiku jsou zjišťovány z úřadů práce. Problém 

neúplnosti evidence na úřadech práce, poukazuje na možnou odchylku registrované 

nezaměstnanosti a skutečné nezaměstnanosti v dané zemi. Lidí bez zaměstnání může 

být ve skutečnosti mnohem více. V ČR se při výpočtech míry nezaměstnanosti můžeme 

setkat se dvěma odlišnými způsoby měření. Jedním způsobem výpočtu je výpočet 

Českého statistického úřadu (ČSÚ), a to pomocí výběrového šetření pracovních sil. 

Další způsob měření vypočítává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podle 

podkladů získaných od úřadů práce.  

 V případě obou zemí pozorujeme pouze mírný nárůst nezaměstnanosti do roku 

2004 s rozdílem nezaměstnanosti v Rakousku, která rostla i během roku 2005, zatímco 

pro Českou republiku byl rok 2004 zlomový hlavně díky vstupu do Evropské unie a 

díky tomu i přístup českého obyvatelstva na odlišné pracovní trhy v prostoru EU. 

Následné roky se vyznačovaly trendem klesajícím. 

 Od roku 2005 hodnoty nezaměstnanosti v obou zemích stabilně klesaly až do roku 

2008. Průměrná hodnota nezaměstnanosti v roce 2008 byla 3,8 % v Rakousku a 4,4 % 

v České republice. V následujícím roce se v obou zemích začala projevovat 
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hospodářská krize, která měla za následek snížení zahraniční i domácí poptávky a 

úbytek pracovních míst.  

 Ustálená ekonomická situace v Rakousku po roce 2009 měla příznivý vliv na míru 

nezaměstnanosti, která začala opět mírně klesat. V průběhu let 2010 a 2011 míra 

nezaměstnanosti stagnovala na úrovni 4,3 %. Naopak v České republice se míra 

nezaměstnanosti po roce 2009 stále zvyšovala, s výjimkou roku 2011.  

3.3 Inflace v ČR a Rakousku 

 Inflace je zpravidla pojímána a definována jako zvyšování cenové hladiny, které má 

za následek snižování kupní síly peněz. (nejvíce postihuje držitele hotovostních peněz). 

Také se dá říct, že je to opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení 

reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje.  

 Peněžní prostředky znehodnocuje růst cenové hladiny. Čím je vyšší míra inflace, 

tím mají subjekty menší zájem na držení hotovostních peněz. Proto musí nominální 

úroková míra bank převyšovat tempo inflace (úspory musí být stimulovány). 

V současné době v ČR není splněno, míra inflace se pohybuje okolo 1,4 % a úročení na 

běžných účtech v bankách je téměř nulové.  

 Inflace má také řadu pozitivních a negativních efektů. Za pozitivum můžeme 

považovat stimulaci ekonomických subjektů, efektivnější investování kapitálu 

z pohledu investorů, vedení zaměstnanců k vyšší produktivitě práce. Ta je dána 

zaměstnavateli, kteří zvyšují nominální mzdy, ale chtějí efektivnější a produktivnější 

práci svých zaměstnanců. Stabilní a mírná inflace může být pro ekonomiku prospěšná. 

 Z inflace mají lidé mnohem větší strach než z nezaměstnanosti z toho důvodu, že 

nezaměstnanost se týká pouze úzké skupiny lidí, zatímco inflace postihuje všechny 

vrstvy. Zejména vrstvy sociálně slabší. Také ovlivňuje vztah mezi dlužníkem a 

věřitelem (podporou odkládání splátek dluhů, znevýhodňuje věřitele, kteří jsou pak 

méně ochotni financovat výrobu). Růst cen ovlivňuje i výši zisku a odpisy, tudíž firmy 

méně investují do dlouhodobých aktiv, které se dlouho odepisují.  

 Inflace se dělí dle druhů na poptávkovou, nabídkovou a importovanou. Míra inflace 

udává změnu cenové hladiny za určité období. K měření cenové hladiny jsou určené 
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cenové indexy. Míra inflace se v ČR od roku 2002 vyjadřuje pomocí celkové inflace. 

Míra inflace v Rakousku je vyjádřena ukazatelem Harmonizovaný index 

spotřebitelských cen (HICP
41

)
42

.  

 V tabulce níže uvádím hodnoty vývoje míry inflace v obou zemích vyjádřené 

v procentech. Tento vývoj jsem zobrazila a popsala v Grafu č. 3-3. 

Tabulka 3-3 Vývoj míry inflace v České republice a Rakousku (v %) 

 Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování
43 

 Tabulka znázorňuje vývoj míry inflace za sledované období v České republice a 

Rakousku. Vidíme, že inflace v Rakousku je spojená s celkem vyrovnaným vývojem, 

naopak vývoj inflace v ČR je spojen se značnými výkyvy. Inflace dosahuje záporných 

hodnot v roce 2003 a rok 2008 se vyznačuje vysokým nárůstem míry inflace na 6,3%. 

Pro přesnější vyjádření jsem rozdíl ve vývoji inflace znázornila v grafu č. 3-3. 

Graf 3-3 Vývoj míry inflace v České republice a Rakousku (v %) 

 

 Zdroj: Tabulka 3-3, vlastní zpracování  

                                                
41 HICP – v EU vznikly jako reakce na potřebu vytvořit srovnatelné indexy spotřebitelských cen,            

aby bylo možné změřit trendy inflace členských států EU jako kritérium vstupu do měnové unie. 
42 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Co je to inflace? [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/faq/co_to_je_inflace.html 
43 EUROSTAT: HICP – inflation rate [online]. [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00118&tableSelection=

1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 
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 Na míru inflace mají vliv především peníze, a to v okamžiku, kdy se utratí. 

Centrální banka je oprávněná na vydání oběživa, ale nemůže zajistit, aby se finanční 

prostředky následně okamžitě utratily. Z dlouhodobého hlediska velké množství 

natištěných peněz, které se do ekonomiky dostaly, např. poskytováním velmi levných 

úvěrů, se projeví zejména v růstu cenové hladiny. 

 Z grafu č. 3-3 je zřejmé, že míra inflace v roce 2003 byla jednou z nejnižších a 

dosahovala záporných hodnot. Tuto situaci způsobila především silná konkurence na 

maloobchodním trhu a vývoj devizových kurzů, na kterých koruna stále posilovala. (To 

způsobilo pokles cen dováženého zboží, které se promítlo do maloobchodních cen).  

Také vývoj vnějších faktorů, jako např. nižší cenový vývoj v zahraničí, slabá zahraniční 

poptávka, klesající ceny výrobců spojených se zemědělstvím, nenaplnil očekávání 

ČNB. Pokles míry inflace ovlivňuje především restriktivní měnová politika ČNB, 

apreciace
44

 koruny, pokles cen energetických surovin, ropy a regulace mezd. 

 Vstupem do Evropské unie v roce 2004 vzrostla nejen míra inflace, ale i vývoz a 

zahraniční investice. Ve srovnání s Rakouskem česká ekonomika rostla výrazně vyšším 

tempem.  

 Svého vrcholu dosáhla míra inflace v roce 2008, kdy dosahovala vysokých hodnot 

6,3%. V tomto roce došlo k růstu snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, což působilo na 

zvyšování cen potravinářských výrobků, stavebních prací a dalších položek, které byly 

zařazeny v nižší sazbě DPH, což se později projevilo v relativně vysoké inflaci za celý 

rok 2008. Za zvýšením míry inflace stojí především růst regulovaných cen, vysoké 

nepřímé daně, zavedení poplatků ve zdravotnictví, zavedení ekologických daní. Vysoká 

úroveň inflace má za následek snížení poptávky, které způsobí celkový pokles odbytu a 

tedy i reálného produktu.  

 Rok 2009 se vyznačoval propadem míry inflace, kterou zapříčinila světová finanční 

a hospodářská krize. Krize také ovlivnila kurz koruny, který oslabil, a negativní vliv 

měla i na hospodářský růst a nezaměstnanost. V roce 2010 se začaly ekonomiky obou 

zemí vzpamatovávat.  

                                                
44 Apreciace znamená posílení kurzu jedné měny vůči ostatním měnám. K tomuto jevu dochází 

samovolně působením nabídky a poptávky na devizovém trhu. 
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 Na zvýšenou inflaci v roce 2012 měly vliv především administrativní opatření, do 

kterých spadá zejména zvýšení snížené sazby DPH o 4 p.b. na 14 % a zvýšení 

spotřebních daní. K vyšší míře inflace také přispěly vysoké ceny ropy a potravin.  

 „Výhled cenového vývoje pro roky 2014-2016 je i nadále charakterizován pouze 

mírnou inflací, která by měla zajistit plnění kritéria cenové stability. Inflační cíl ČNB je 

od počátku roku 2010 (pro národní index spotřebitelských cen) stanoven na 2 %. ČNB 

usiluje o to, aby se skutečná hodnota inflace neodchýlila od cíle o více než jeden 

procentní bod. Takto stanovený cíl vytváří vzhledem k definici cenové stability ECB a 

inflačním cílům zemí EU stojících mimo eurozónu dobré předpoklady pro budoucí 

plnění kritéria cenové stability“
45

. 

 Za hrozbu z hlediska inflace pro naši ekonomiku můžeme považovat cenové 

přibližování k vyspělejším státům. V případě vstupu do eurozóny a přijetí eura, bychom 

ztratili nezávislou měnovou politiku a možnost poskytnutí pomoci naší ekonomice 

prostřednictvím měnového kurzu. Pro lepší vysvětlení uvedu na příkladu. Pomocí 

operací ČNB oslabila koncem loňského roku Kč z cca 25 Kč/EUR na 27 Kč/EUR, toto 

opatření by teoreticky mělo pomoci firmám, které vyvážejí (naše ekonomika je hodně 

orientovaná na export), takže když vyvezeme za 1 mil. EUR tak po oslabení kurzu 

dostane vývozce po převedení EUR do Kč 28 mil. Kč a ne 25 mil. Kč, tím mu vzrostou 

tržby a teoreticky by ho to mělo motivovat k investicím, vyšší zaměstnanosti atd., ale je 

to pouze teorie, nemusí to působit vždy a u všech. 

3.4 Obchodní bilance ČR a Rakouska 

 Obchodní bilance je důležitou součástí běžného účtu platební bilance. Vyjadřuje 

hodnotu vývozu a dovozu zboží (nerostné suroviny, hračky, stroje, potraviny….) a 

služeb (ubytování a nákupy zahraničních turistů, poradenství….). Nezachycuje platby 

za zboží a služby. Saldo obchodní bilance vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a 

hodnotou dovozu. OB má tři podoby, ve kterých se může vyjadřovat (aktivní, pasivní, 

vyrovnaná). 

                                                
45 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou [online]. ČNB [cit. 2014-04-12]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/downl

oad/maastricht_vyhodnoceni_2013.pdf 
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 Obchodní bilance je ovlivnitelná úrovní měnového kurzu. Existují dva stavy 

z hlediska měnového kurzu. Buď se jedná o apreciaci, nebo o depreciaci. V důsledku 

růstu hodnoty národní měny, mohou dovozci, turisté či další subjekty, kteří směňují 

domácí měnu za měny zahraniční získat za jednotku své národní měny větší množství 

zahraniční měny než dříve. Domácí trh se bude potýkat s poklesem cen zahraničního 

zboží a s nižším exportem, protože apreciace národní měny vůči měnám zahraničním 

povede ke zdražení domácího zboží na mezinárodních trzích. V případě znehodnocení 

(depreciace) národní měny, bude průběh opačný export vzroste, dovoz se zdraží a jeho 

objem klesne
46

. 

 „Česká ekonomika je sice exportně orientovaná (podíl exportu na HDP je až 80% 

oproti 55% v Německu), ale struktura exportu je nepříznivá. Převažují komodity s nižší 

mírou přidané hodnoty, podíl finálních výrobků je malý, velmi poklesl vývoz velkých 

investičních celků. V českém exportu klesl podíl rozvojových zemí, zejména arabského 

světa: rozvojové země činí jen asi 3% objemu našeho zahraničního obchodu. Co se 

v poslední době daří, je návrat na trhy bývalého Sovětského svazu, zejména pak Ruské 

federace. Ročně roste objem obchodu asi 5-6% s perspektivou ještě dalšího urychlení. 

V roce 2013 vyvezly údajně naše podniky do Ruské federace zboží za 116 miliard 

korun, my jsme z Ruska dovezli zboží (zejména suroviny) za 155 miliard korun. Saldo 

je tedy stále pasivní, ale dochází postupně k vyrovnání.  Pro náš průmysl je výhodné, že 

už ani Ruská federace nemá úplný výrobní cyklus a musí u řady výrob spoléhat na 

subdodávky. Třeba i u takového oboru jako jsou jaderné elektrárny. Tam se nabízí velká 

příležitost pro naše podniky, které znají tento trh, znají rovněž mentalitu Rusů a při 

srovnatelné kvalitě jsou cenově zajímavé“
47

.  

                                                
46MĚŠEC: Zahraniční obchod [online]. Měšec [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: 

http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/zahranicni-obchod/ 
47 PARLAMENTNÍLISTY: Nezaměstnanost v evropském kapitalismu [online]. [cit. 2014-04-17]. 

Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/PhDr-Miloslav-Ransdorf-CSc-

3263/clanek/Nezamestnanost-v-evropskem-kapitalismu-31362 
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Tabulka 3-4 Vývoj obchodní bilance České republiky a Rakouska (v mld. EUR) 

Zdroj: ČSÚ, Statistik Austria, vlastní zpracování
48 

 Tabulka č. 3-4 obsahuje data, na základě kterých je znázorněn vývoj obchodní 

bilance sledovaných zemí. Údaje jsem přepočetla na mld. EUR dle aktuálního kurzu 

v daném roce, zveřejněného na stránkách Českého statistického úřadu. V tabulce také 

uvádím saldo obchodní bilance, což představuje rozdíl mezi exportem a importem. 

Z číselných hodnot je zřejmé, že naše sousedící země dováží mnohem více zboží a 

služeb než Česká republika. Z pohledu vývozu je na tom Rakousko podstatně lépe za 

celé sledované období s rozdílem, že v posledních dvou letech se Česká republika skoro 

vyrovnala uvedené hodnotě vývozu Rakouska. Uvedené údaje v tabulce jsem graficky 

znázornila do dvou grafů pro přesnější porovnání.  

Graf 3-4 Vývoj vývozu ČR a Rakouska v (mld. EUR) 

           

      Zdroj: Tabulka č. 3-4, vlastní zpracování   

                                                
48 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. CZSO: Česká republika v číslech [online]. CZSO [cit. 2014-04-19]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/1409-13 
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Graf 3-5 Vývoj dovozu České republiky a Rakouska v (mld. EUR) 

 

 Zdroj: Tabulka č. 3-4, vlastní zpracování   

 V České republice do roku 2004 převažoval import nad exportem. Po vstupu naší 

republiky do Evropské unie začala stoupat hodnota vývozu a bilance byla do konce 

sledovaného období stále aktivní. Z pozice Rakouska byl vývoj obchodní bilance zcela 

opačný. Import převyšoval export s výjimkou roku 2002 a 2007. Z grafu je jasně 

viditelný dopad ekonomické krize v roce 2009, kdy došlo k poklesu zahraničního 

obchodu u obou zemí. 

 Německo se řadí mezi největšího obchodního partnera České republiky jak 

z pohledu vývozu (33 %), tak i z pohledu dovozu (26 %). Co se týká vývozu druhou 

nejdůležitější partnerskou zemí je Slovensko (7,8 %).  Třetí příčku obsadilo Polsko s 5,5 

procenty. Rakousko zaujímá pozici šestého místa, což činí 4,3 %.  

 Na žebříčku importních zemí je již zmiňované Německo. Následuje ho Čína (10,9 

%) a Polsko (7,2 %). Z Rakouska, které obsazuje osmé místo s celými 3 %, dovážíme 

podstatně méně. Uvedené procentuální hodnoty vývozu a dovozu jsou dostupné na 

stránkách Českého statistického úřadu
49

.  

 Z České republiky poptávají Rakušané zejména elektrotechniku a stroje. Oba 

zmíněné obory tvoří více než 30 procent českého exportu do sousední země. Mezi 

důležité položky co se vývozu týče, se řadí po silničních vozidlech také nerostné 

                                                
49 BUSINESSINFO. Rakousko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. [cit. 2014-04-19]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rakousko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-

19143.html 
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suroviny, zejména ropa, uhlí a surové dřevo. V Rakouském vývozu do České republiky 

zaujímají první místo elektrická zařízení a spotřebiče. Druhé v pořadí jsou železo a ocel. 

 Podstatně vysokou váhu má také spotřební zboží (potraviny, plastové výrobky, 

pohonné hmoty), které patří mezi nejvýznamnější položky. K exportním položkám 

v oblasti služeb se vztahuje cestovní ruch, stavebnictví, doprava a ostatní služby spojené 

s pojišťováním. Rakousko vyváží nejvíce služeb do Německa (40,6 %). 

 Podobně jako u České republiky je pro rakouský export (30,6 %) a import (37,6 %) 

nejdůležitější spolupráce s Německem. Následující zemí je Itálie, kde export tvoří 6,8 % 

a import představuje 6,2 %. Třetí místo obsazuje Švýcarsko, kde vývoz činí 5 % a 

dovoz 5,2 %. Uvedené procentuální hodnoty vývozu a dovozu jsou dostupné na 

stránkách Rakouského Statistického úřadu. 

 Aktuální vývoj obchodních vztahů České republiky s Rakouskem má klesající 

tendenci. Hlavním důvodem je dlouhodobě trvající recese ekonomiky naší republiky i 

oslabení Evropské ekonomiky. Rakousko spolu s Nizozemskem a Německem, se řadí 

mezi největší investory v České republice. K nejvýznamnějším rakouským investorům 

v oblasti finančnictví patří např. Raiffeisen Bank, Vienna Insurance Group, Erste Group 

Bank
50

. 

 „Česká republika má trvale pasivní bilanci v obchodu se službami s Rakouskem. 

Na pasivu bilance se podílí jak cestovní ruch (a to v obou jeho složkách – soukromých i 

pracovních cestách), tak i ostatní služby (služby výpočetní techniky a informační 

služby, autorské a jiné odměny a licenční poplatky a ostatní služby obchodní povahy, 

zejména různé obchodní, odborné a technické služby. Naproti tomu dlouhodobě kladné 

saldo je dosahováno v oblasti obchodu s dopravními službami, a to zejména zásluhou 

silniční dopravy“
51

.  

 

                                                
50 BUSINESSINFO. Rakousko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. [cit. 2014-04-19]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rakousko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-

19143.html 
51 BUSINESSINFO. Rakousko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR [online]. [cit. 2014-04-19]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/rakousko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-

19143.html 
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4 Opatření EU zmírňující dopad krize a jejich efekt 

 

 Eurozóna, respektive celá EU, i nadále bojuje s dopady krize, která zasáhla 

Evropskou unii v letech 2008 a 2009. V průběhu roku 2009 způsobila ve všech zemích 

EU s výjimkou Polska hospodářský propad. Současně se ale snaží změnit své fungování 

tak, aby zamezila opakování podobné krize. Ukazuje se totiž, že provázanost ekonomik 

a měn vyžaduje užší koordinaci hospodářských politik. 

 Od počátku finanční krize Evropská unie spolu se svými členskými státy 

spolupracují na zásadní reformě bankovní regulace a dohledu. Zavedené reformy EU, se 

snažily zmírnit dopad případných úpadků bank. Cílem těchto reforem bylo příspívat 

k vyšší bezpečnosti, transparentnosti a spolehlivosti. Pro snížení dopadů možných 

úpadků bank a větší odolnost bank byla přijata nová pravidla, která se týkala 

kapitálových požadavků na banky, ozdravných postupů a řešení mnoha problémů 

spojených s bankami. Nicméně na některé banky by se muselo vynaložit mnoho 

peněžních prostředků, což by bylo velmi drahé na záchranu. Proto je potřeba zajistit i 

další opatření. Záměrem EU je posílit odolnost bankovního sektoru a zajistit chod 

trvajícího financování hospodářské činnosti a růstu ze strany bank.   

 V závěrečné kapitole své bakalářské práce se zaměřím zejména na srovnání 

opatření zmírňující dopady krize mezi vybranými zeměmi. Opatření se budou lišit i 

přesto, že jsou obě vybrané země členskými státy EU. Hlavní rozdíl bude spočívat 

v tom, že Rakousko na rozdíl od České republiky je součástí eurozóny a vlastní měnu 

EURO.  

 „Česká republika je zavázána podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení 

k eurozóně co nejdříve připravena. Stanovení termínu vstupu je však v kompetenci 

členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Tu lze posuzovat jednak z hlediska 

hospodářské sladěnosti a strukturální podobnosti české ekonomiky a ekonomiky 

eurozóny, jednak z hlediska schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se 

jim přizpůsobovat např. prostřednictvím efektivní fiskální politiky, pružného trhu práce 

či zdravého finančního sektoru. Přijetí členského státu EU do eurozóny je podmíněno 
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úspěšným, minimálně dvouletým setrváním národní měny v Evropském mechanismu 

směných kurzů II (ERM II)“
52

. 

 Při vstupu České republiky do Evropské unie bylo patrné, že dříve či později, při 

splnění předepsaných parametrů bude výhodné přistoupit na společnou měnu, to 

znamená přijetí eura. Následkem tohoto rozhodnutí bude snížení nákladů spojených se 

zahraničním obchodem a investicemi. Také by mělo vést k odstranění kurzového rizika 

ve vztahu k eurozóně. Přínosem pro Českou republiku v návaznosti na společnou měnu 

by byla pružnější reakce na vývoj cen jak při nákupu, tak při vývozu zboží z dané země, 

a také intenzivní zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů. V opačném případě 

společná měna má také negativní vliv, zejména v oblasti měnové politiky. Přijetím eura 

vzniknou náklady a rizika spojené se ztrátou nezávislé měnové politiky a ztrátou 

stanovení výše měnového kurzu vůči hlavním obchodním partnerům
53

. 

4.1 Protikrizová opatření České republiky 

 Česká republika obdržela od Evropské unie doporučení v rámci tzv. Evropského 

semestru, který se z velké části zaměřuje na podporu ekonomického růstu. Z doporučení 

plyne jasná nutnost zlepšení např. v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému. Také by 

měl být kladen důraz na zlepšení kvality podnikatelského prostředí a mnohem 

razantnější zásahy spojené s korupcí. Také státní správu postihují nedostatky, na kterých 

by se mělo intenzivně pracovat. Přece jen je to oblast, která přispívá ke 

konkurenceschopnosti země a ekonomiky celkově. Z hlediska daňové politiky je na 

místě fungování dlouhodobější politiky před politikou krátkodobou, kde se daná 

opatření často mění
54

.  

 Nástrojem CB jsou intervence na devizových trzích, v důsledku kterých se mění 

výše devizových rezerv. Česká národní banka je orgán, který vykonává dohled nad 

finančním trhem v České republice. V její kompetenci je dohled nad bankovním 

                                                
52 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou [online]. ČNB [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/downl

oad/maastricht_vyhodnoceni_2013.pdf 
53 EUROSKOP: Věcně o Evropě: Vstup ČR do EU [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/803/sekce/vstup-cr-do-eu/ 
54 ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ. ČSSD: Protikrizová opatření jsou dobrým 

signálem pro ČR [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: http://www.cssd.cz/ke-

stazeni/videogalerie/video-novinky/protikrizova-opatreni-jsou-dobrym-signalem-pro-cr/ 
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sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, směnárnami a fondy penzijních 

společností. Reguluje a dohlíží na stanovená pravidla
55

.  

 Je takřka nemožné popsat veškerá úsporná opatření, která byla v ČR schválená od 

roku 2009, proto se v této podkapitole zaměřím zejména na ty nejdůležitější.  

4.1.1 Národní ekonomická rada vlády (NERV) 

 Reakcí na krizi byla uzákoněna Národní ekonomická rada vlády (NERV), která 

prováděla poradenskou funkci. V radě vystupovala řada odborníků, kteří se zabývali 

otázkou boje proti krizi a vykonávali činnost dohledu a poradenství. Od ledna 2009, kdy 

Česká republika začala vnímat dopady ekonomické recese, NERV napomáhal i české 

vládě. Od září 2009 byla přerušena činnost ekonomické rady, ale téměř po roce byla 

znovu obnovena. O tuto obnovu se tehdy zasloužila politická vláda v čele s Petrem 

Nečasem.  

 Opatření se rozdělovala podle účastníků hospodářského procesu na tři skupiny. V první 

řadě to byli živnostníci (např. odpuštěné zálohy na daně z příjmů pro rok 2009, kratší doba 

odepisování majetku v 1. a 2. Odpisové skupině), dále skupina zahrnovala podnikatelskou 

sféru (slevy na sociálním pojištění) a do třetí skupiny spadali zaměstnanci, kterých se týkaly 

taktéž slevy na sociální pojištění, dotace na vzdělání, podpora snadnějšího hledání nové 

práce a lepší podmínky na propouštění zaměstnanců56. 

 Pod opatření nastolené českou vládou a NERVem také spadala nutnost snížení míry 

vysoké nezaměstnanosti, podpora exportu a s tím spojena podpora automobilového 

průmyslu, který tvoří v našem HDP podstatnou část a udržení stability veřejných financí.  

 V současné době je činnost NERV pozastavena. K pozastavení došlo v srpnu 2013. 

4.1.2 Janotův balíček 

 Koncem září 2009 byl předložen nový balíček, který snížil obří schodek státního 

rozpočtu téměř o necelou polovinu. Tímto balíčkem, tehdejší úřednická vláda usilovala 

                                                
55 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. ČNB: Dohled nad finančním trhem [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné 

z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/ 
56 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. VLÁDA: Národní ekonomická rada vlády [online]. [cit. 2014-04-22]. 

Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/narodni-ekonomicka-rada-vlady-51371/ 
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o snížení zadlužení země a snažila se zmírnit nárůst deficitů. Také kladla důraz na 

obnovu důvěry finančních trhů v české veřejné finance
57

.  

 Hlavním cílem Janotova balíčku bylo zvyšování daní a snižování dávek. Toto 

opatření se provádělo hlavně z důvodu strachu vysokého dluhu státu. Zvyšování 

nepřímých daní, představuje výhodu pro stát. Jedná se totiž o velmi jistý zdroj příjmu 

pro státní rozpočet, na který prakticky vývoj hospodářského cyklu a jeho výkyvy nemají 

vliv, na rozdíl od daní přímých. Na druhou stranu představuje nevýhodu pro obyvatele 

s nízkým příjmem, kteří na základě zvýšení nepřímých daní méně spotřebovávají. 

V rámci zvyšování na řadu přišly i spotřební daně. Janotův balíček měl vliv na zvýšení 

spotřební daně u pohonných hmot, ale toto opatření mělo negativní dopad. 

Autodopravci byli nuceni čepovat hlavně motorovou naftu v zahraničí, a výsledný 

daňový vývěr (i přes růst spotřební daně) se v České republice tímto snížil. Neúčinnost 

tohoto opatření se projevilo v problému prohloubení veřejných financí
58

.   

 Mezi další významné úsporné opatření spadá i snížení platů v oblasti veřejné sféry. 

Toto rozhodnutí schválila pravicová vláda Petra Nečase v roce 2011, kdy došlo 

k redukci o 10 %. Snižování mezd však vede k menší spotřebě domácností, která má 

negativní dopad na HDP. K nižší spotřebě domácností také přispívá pomalejší růst 

penzí. Toto úsporné opatření je účinné od 1.1.2013. 

 V současnosti realizuje vláda prostřednictvím ministerstva financí úspornou 

politiku a redukuje finance. 

4.1.3 Důsledky úsporných zařízení  

 Hlavní problém, který vyplývá z úsporných opatření, je redukce disponibilního 

příjmu domácností. Tento krok vede rodiny k menší spotřebě, která následně vyvolává 

nižší poptávku po produktech. Je však možné, že celá situace je pouze dočasná a až 

nastane doba, kdy se nějakým způsobem veřejné finance stabilizují a opatření ze strany 

vlády už nebudou nutná, se původní dynamika naší ekonomiky opět obnoví. Tento 

proces postupního ozdravování může však trvat řadu let.  

                                                
57 PENÍZE: Přehledně: Co Vám vezme Janotův úsporný balíček [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://www.penize.cz/socialni-davky/59476-prehledne-co-vam-vezme-janotuv-usporny-balicek 
58 MĚŠEC: Janotův balíček nám zvýšil daně a státu to opravdu pomohlo [online]. [cit. 2014-04-22]. 

Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/janotuv-balicek-zvysil-dane-a-statu-to-opravdu-pomohlo/ 
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 Ztráta rychlosti vývoje české ekonomiky se odráží i v pomalejším posilování české 

koruny vůči euru, než to bylo v období počátků krize. Koruna by mohla posílit už jen 

z důvodu přebytku obchodní bilance a nízkým deficitům běžného účtu. Tomuto kroku 

však braní vysoké riziko, které vyplývá z dluhové krize v eurozóně. Kvůli vysokému 

riziku se pak investoři ocitají v situaci, kdy pocit nejistoty a strach z vysokého rizika 

investorům brání nakupování rizikových aktiv, za které můžeme považovat stále i 

českou korunu
59

.  

4.2 Protikrizová opatření EU  

 Vrcholní představitelé EU a eurozóny hledají řešení jak se vymanit z krizové 

situace, zabránit rozpadu měnové unie a zamezit dluhovým krizím do budoucna. 

V rámci boje s hospodářskou krizí byla přijata rozsáhlá stabilizační opatření. Vedle 

institucí EU, které se podílejí na protikrizových opatřeních, patří i jiné např. 

Mezinárodní měnový fond. EU se také snažila rychleji a intenzivněji integrovat a 

reagovat na důsledky krize řadou rozsáhlých stimulačních balíčků na podporu 

ekonomik. Po vypuknutí krize v roce 2009, udělala EU větší kroky ve své integraci než 

v minulosti. EU přijala řadu opatření, kdy část těchto opatření byla součástí Evropského 

semestru a část byla zavedena mimo rámec semestru
60

.  

4.2.1 Strategie Evropa 2020  

 V polovině června 2010 byla Evropskou radou schválena nová strategie, která 

nahradila tzv. Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost. Evropa 2020 je desetiletá 

strategie EU, která klade důraz na dosažení hospodářského růstu, jenž bude založen na 

podpoře začleňování (jak sociálního tak územního), na udržitelném rozvoji a inovacích. 

                                                
59 FRANČ, Václav. Důsledky úsporných opatření v České republice [online]. [cit. 2014-04-24]. ISBN 

978-80-87748-01-5. Dostupné z: 

http://fesprag.ecn.cz/img_upload/3403f47f1c75ee9d75621c7be5f8ebdd/2012_vaclav_france_dopady_usp

ornych_opatrreni.pdf 
60 PATRIA: Protikrizová opatření EU schválena: Trestat porušení pravidel EU bude snadnější [online]. 

[cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1917485/protikrizova-opatreni-eu-

schvalena-trestat-poruseni-pravidel-eu-bude-snadnejsi.html 
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 Strategie zahrnuje pět poměrně ambiciózních cílů týkajících se zaměstnanosti, 

výzkumu, vzdělávání, snižování chudoby, a také otázek změny klimatu a energetiky
61

. 

Právě Evropský semestr se stal nástrojem, jak docílit těchto cílů
62

.  

4.2.2 Pakt euro plus  

 Na tomto Paktu se v březnu 2011 shodly členské státy eurozóny i několik dalších 

státu EU, např. Dánsko, Bulharsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Česká 

republika se neúčastnila. Za odmítnutím paktu ČR stála hlavně nedostatečná konzultace 

při dojednávání Paktu a strach z možnosti, že by se Pakt mohl stát nástrojem na 

harmonizaci podnikových daní po celé Evropě.  

  Mezi jeho priority patří posílení ekonomického pilíře HMU, který by měl přinést 

kvalitnější koordinaci hospodářských politik a přispět k zvýšení konkurenceschopnost 

mezi státy. K paktu se můžou dobrovolně připojit i další státy EU, které by usilovaly o 

navrácení konvergence, která byla snížená vlivem krize. Jedná se zde o blízkou 

spolupráci se všemi předchozími mechanismy a strategiemi v této kapitole uvedené. 

Základní opatření, které pakt nastínil je např. zvýšení odchodu věku do důchodu, 

zrušení tzv. mzdové indexace (v ČR neplatí), ústavní zakotvení dluhových brzd, 

abychom  nebyli ve spirále neustálého zvyšování veřejného dluhu
63

.  

4.2.3 Six pack  

 „Tento balíček je souborem šesti právních aktů, jejichž cílem je zpřísnit správu 

ekonomických záležitostí v EU. Čtyři návrhy se týkají fiskálních otázek, včetně reformy 

Paktu EU o stabilitě a růstu, a dvě nová nařízení by měla umožnit účinným způsobem 

rozpoznávat a řešit makroekonomickou nerovnováhu v rámci EU a eurozóny“
64

. 

                                                
61 Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let, snížit emise skleníkových plynů o 20 %, 

zvýšit podíl energie z OZE o 20%, zvýšit energetickou účinnost o 20%, snížit míru nedokončení VŠ 

studia pod 10%, snížit alespoň o 20 mil počet obyvatel žijících v chudobě a sociálním vyloučení. Zdroj: 

EUROPA.EU. Pět cílů EU pro rok 2020. 21.1. 2013 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/targets/index_cs.htm 
62 EURACTIV, Čr v Evropské unii, Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2012 [online]. 

[cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/print-version/link-dossier/evropsky-semestr-

doporuceni-pro-ceskou-republiku-000086 
63 EUROPA, Evropa 2020, Správa ekonomických záležitostí [online] [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_cs.htm 
64 EUROPEAN-COUNCIL, Evropská rada, Na cestě k dohodě o balíčku „six-pack“ [online] [cit. 2014-

04-19]. Dostupné z: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/on-the-way-to-

agreement-on-the-six-pack?lang=cs 
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Balíček se zaměřuje na vnější makroekonomické nerovnováhy (např. přebytky či 

schodky běžného účtu platební bilance) a vnitřní nerovnováhy (např. vývoj cen 

nemovitostí). 

 Šestibalíček (six-pack) vstoupil v platnost 13. prosince 2011. Následně navazoval 

na soubor šesti právních aktů dvoubalíček tzv. Two-pack, který se měl zaměřit na 

posílení finanční disciplíny v zemích eurozóny. Dvoubalíček byl schválen 12. března 

2013 a jeho opatření nabyla účinnost v květnu 2013
65

. 

4.2.4 Evropský semestr 

 ES byl prvním krokem k větší koordinaci hospodářských politik v rámci EU a 

hlavně prvotním krokem k dobudování pilíře Evropské hospodářské a měnové unie. 

Evropský semestr funguje od roku 2011, jedná se o roční cyklus hodnocení a 

koordinace ekonomických a fiskálních politik v rámci jednotlivých členských zemí EU. 

Funguje i v rámci České republiky. 

 Cílem tohoto semestru je předcházet hospodářským nerovnováhám, podporovat 

zaměstnanost a hospodářský růst a jeho součástí je také rozšíření dohledu Evropské 

komise
66

. 

4.2.5 Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě 

 Jako jedno z dalších možných opatření proti následkům dluhové krize, byl 

vypracován fiskální pakt
67

, jehož hlavním úkolem bylo zpřísnění rozpočtových pravidel 

v jednotlivých zemích eurozóny. Jedná se o přísnější verzi Paktu stability a růstu
68

 

z roku 1997, který nedodržel stanovená pravidla a prošel tak několika revizemi (2005 a 

2011). Fiskální pakt je mezivládní dohodou, nikoli smlouvou, která se vztahuje na země 

eurozóny. 

                                                
65 EUROPA, Economic and financial affairs [online] [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm 
66 EUROPEUM, Institut pro Evropskou politiku, Seminář: Barrosův plán na prohloubení hospodářské a 

měnové unie – 25. března 2013 [online] [cit. 2014-04-19]. Dostupné z: 

http://www.europeum.org/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/2017-seminar-barrosuv-plan-na-

prohloubeni-hospodarske-a-menove-unie-25-brezna-2013 
67 Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii 
68 Pakt stability a růstu - Jedná se o dohodu členů Evropské měnové unie o koordinaci jejich 

rozpočtových politik. Pakt stanovuje maximální povolenou výši rozpočtových schodků, tak aby 

neohrožovaly stabilitu společné měny a zároveň nezvyšovaly inflaci v Evropské měnové unii. Státy 

eurozóny se v něm zavazovaly nepřekročit deficit veřejných financí 3 % HDP a veřejný dluh 60 % HDP 
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 Pakt byl přijat na mimořádném summitu EU 30. Ledna 2012; týž rok 2. Března ho 

podepsali představitelé 25 zemí EU, vyjma ČR a Británie (a Chorvatska, které tedy ještě 

nebylo členem EU). V platnost pakt vstoupil 1. ledna 2013 pro 16 zemí, jež měly 

k tomuto datu dokončený ratifikační proces. Nyní ho ratifikovalo 24 zemí.  

 Fiskální kompakt požaduje, aby státy, které se k němu rozhodnou připojit, do 

jednoho roku od vstupu v platnost této smlouvy přijaly právní předpis, který zajistí, že 

strukturální schodek státního rozpočtu nepřesáhne 0,5 procenta HDP. Země, jejichž 

dluh převyšuje 60 procent HDP, pak musí snižovat jeho výši minimálně o pět procent 

ročně. Na to, zda země pravidlo ukotvily v domácím právu, bude dohlížet soudní dvůr 

EU. Provinilé zemi by mohl udělit pokutu do výše 0,1 procent HDP
69

. 

 V březnu letošního roku vláda České republiky vypracovala návrh přistoupení 

k fiskálnímu paktu. Návrh byl schválen 24. března 2014. Toto rozhodnutí vlády musí 

být následně předloženo ke schválení Poslanecké sněmovně parlamentu České 

republiky. Parlament k ratifikaci smlouvy bude potřebovat tři pětiny hlasů politiků, kteří 

se zasedání zúčastní a minimálně 120 hlasů z celkových 200 poslanců. K dohodě 

mohou přistoupit i další země EU, které ji ale budou muset uplatňovat až s přijetím 

eura, což je případ i ČR, Polska, Maďarska, Litvy a Švédska. Připojení ke smlouvě by 

mělo být impulzem pro vládu, jak správně hospodařit s peněžními prostředky, aby 

zbytečně nedocházelo k nadměrné zadluženosti země a deficitu státního rozpočtu, jak 

České republiky, tak všech zemí eurozóny
70

.   

4.2.6 Bankovní unie 

 Dva vážné problémy dluhové krize, která zasáhla celou Evropu, mají negativní vliv 

na hospodářský růst a narušují ekonomickou a finanční stabilitu. Zatímco v některých 

zemích se podoba krize projevuje ve veřejných financích, jiné země se potýkají 

s problémy ve formě soukromých dluhů bank, podniků a domácností. Bankovní sektor 

                                                
69 ZPRÁVY, E15.cz zprávy, Vláda schválila fiskální pakt, řídit se jim bude až po přijetí eura [online] [cit. 

2014-04-20]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/vlada-schvalila-fiskalni-pakt-ridit-se-jim-

bude-az-po-prijeti-eura-1072165 
70 PARLAMENTNÍLISTY, Vláda schválila přistoupení Česká k fiskálnímu paktu EU [online] [cit. 2014-

04-20]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-schvalila-pristoupeni-Ceska-k-

fiskalnimu-paktu-EU-312617 
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je dnes tak provázaný, že není možné ho regulovat jen na národní úrovni. Proto na 

pomoc a řešení složitých otázek v této oblasti se vytváří tzv. bankovní unie
71

.  

 Obsahem Bankovní unie jsou reformy v oblasti regulace, dohledu a řešení 

bankovních problémů. Podle původních představ měla mít bankovní unie čtyři pilíře. 

Poslední pilíř však nebyl realizován. 

 Jednotný evropský bankovní dohled, což znamená fakt, že nad všemi bankami 

Eurozóny (a ostatními státy Evropské unie, které by se k unii přidaly 

dobrovolně) by supervizi vykonávala Evropská centrální banka 

 Společný garanční systém vkladů, který povede k omezeným, avšak společným 

zárukám za vklady v evropských bankách 

 Společný evropský systém pro ozdravení a restrukturalizaci bank, který 

poskytne nástroje a zajistí příhraniční spolupráci pro řešení insolvence bank
72

 

 Tato zavedená opatření si kladou jasný cíl, který představuje zvýšení důvěry klientů 

v banky a jejich činnosti, což se bude nejprve vztahovat na země eurozóny a ty země, 

které se pod bankovní dohled dobrovolně přidají. 

 Kromě společných bankovních pravidel tak již byly odsouhlaseny další dva klíčové 

pilíře: 

 Jednotný mechanismus dohledu nad bankami (Single Supervisory Mechanism, 

SSM) 

 Jednotný mechanismus pro řešení problémů (Single Resolution Mechanism, 

SRM)
73

 

 V dubnu 2014 schválil Evropský parlament poslední pilíř. Jedná se o dohodu 

v podobě jednotného mechanismu pro řešení problémů, která klade důraz na vytvoření 

společných pravidel pro fungování úvěrových institucí v EU a zřízení evropských 

                                                
71Specifický mechanismus Evropské unie, který přenese dluhové potíže z národních úrovní na 

celoevropskou úroveň. 
72 GLOPOLIS, Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR [online] [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-bankovni-unie-cr/ 
73 Měsíčník EU aktualit. Praha: Česká spořitelna, 2014-. ISSN 1801-5042. 1x měsíčně. 
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orgánů, které budou působit v oblasti bankovního dohledu a budou se zabývat 

problémy, které s touto situaci souvisí
74

.  

 „Bankovní unie představuje v oblasti finanční a ekonomické integrace 

pravděpodobně největší posun od zavedení společné měny. Tato iniciativa přitom 

reaguje především na globální finanční krizi let 2007–2009, která si vyžádala využití 

prostředků daňových poplatníků na záchranu bank v EU v celkové výši 4,5 bilionů 

EUR. Nová pravidla bankovní unie, především tzv. bail-in (neboli nástroj nuceného 

odpisu závazků věřitelů), proto mají zajistit, že náklady restrukturalizace a záchrany 

bank do budoucna neponesou daňoví poplatníci, ale primárně samotný finanční sektor. 

Po dokončení legislativních prací nyní nastane implementační fáze bankovní unie. 

Jednotný bankovní dohled by měl být spuštěn v listopadu tohoto roku, resoluční 

nástroje postupně od roku 2015 a 2016“
75

. 

4.2.7 Důsledky protikrizových opatření EU spojené s dopady na ČR a 

Rakousko   

 Potřeba řešit dluhovou krizi v Evropě si vyžádala přijetí nových opatření, která 

v zásadě můžeme rozdělit do těchto typů: 

 Fiskální opatření – smyslem je poskytnout státům s omezeným přístupem na 

finanční trhy půjčky. Hlavním nástrojem je v současnosti Evropský stabilizační 

mechanismus (ESM). 

 Měnová opatření – jsou vykonávána Evropskou centrální bankou a patří zde 

zejména program na intervence na sekundárních dluhopisových trzích. 

  Tržní opatření – operace na finančním trhu mezi držiteli státních dluhopisů a 

jejich emitenty – jednotlivými členskými státy.  

 Systémová opatření – mají podobu úpravy evropských norem s cílem upravit 

legislativní rámec tak, aby se do budoucna neopakovaly podobné dluhové krize. 

Jedná se o přísnější regulaci v sektoru finančních služeb a úpravu dosavadní 

                                                
74 AKTUÁLNĚ: Bankovní unie je blíž. Europoslanci kývli na tři hlavní body  [online]. [cit. 2014-04-21]. 

Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/europoslanci-blize-k-bankovni-unii-kyvli-na-tri-hlavni-

body/r~6d9dcfbac49311e392710025900fea04/ 
75 EUROSKOP: Věcně o Evropě: Evropský parlament schválil poslední pilíř Bankovní [online]. [cit. 

2014-04-21]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8959/23966/clanek/evropsky-parlament-schvalil-

posledni-pilir-bankovni-unie/ 
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nevyhovující koordinaci fiskálních politik jednotlivých členských států formou 

přijetí nové smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě
76

. 

 Jak už jsem již zmiňovala, dalším pokusem o vytvoření nástroje řízení společné 

fiskální politiky je Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v HMU. V České republice 

byl pakt schválen vládou teprve v březnu letošního roku. Připojení by sice mělo posílit 

rozpočtovou zodpovědnost a zamezit vládám nadměrně zadlužovat zemi, ale základními 

opatřeními by se ČR měla řídit až po přijetí eura. V blízké době tedy pakt nebude mít 

žádný vliv na českou ekonomiku. V případě Rakouska a dalších zemí, které nesplňují 

dluhové kritérium, které si samy stanovily, jde o předepsaná pravidla, které v závěru 

málokdo plní. Tak stejně jako zmiňovaný Pakt stability a růst, který při vzniku eurozóny 

prosadilo Německo, a nakonec patřilo mezi řadu zemí, které nastolené pravidla 

porušovaly. K řešení problému v oblasti finanční krize by měla přispívat hlavně 

Evropská centrální banka a také individuální opatření národních vlád, hlavně z důvodu 

rozmanitosti evropských ekonomik. Přece jen stejný problém, může mít ve dvou 

různých ekonomikách rozlišnou váhu.  

 Vzhledem k tomu, že bankovní unii je ve fázi vytváření nelze její dopad 

jednoznačně posoudit. Provázáním bankovního dohledu a monetární politiky 

v jednotnou instituci by mohlo přinést zvýšení informovanosti a efektivitu regulace. 

Naopak problém by nastal v případě, kdyby monetární politika prosazovala zvýšení 

úrokových sazeb, zatímco finanční stabilitě by pomohlo jejich snížení.  

 „V případě kdyby se podařilo uspokojivě vyřešit rovnováhu mezi dohledovou 

pravomocí a odpovědností za dopady rozhodnutí, která by v konečné fázi byla rovněž 

na evropské instituci (včetně jednotného systému pojištění vkladů), zůstává zde stále 

problém značné nehomogennosti EU
77

. Za této situace je velmi sporné, zdali bude 

schopen evropský dohledový orgán činit objektivní rozhodnutí s významným dopadem 

                                                
76 JEDLIČKA, Jan. Měsíčník EU aktualit. Bankovní unie jako odpověď EU na finanční krizi [online]. 

2014, č.124  [cit. 2014-04-23]. ISSN 1801-5042. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Evropska_unie/Mesicnik_EU_aktualit/Mesicnik_EU_aktualit/Priloh

y/mesicnik_2014_01.pdf 
77 Nedostatečnou homogenností rozumíme to, že v EU stále převládá národní vnímání zejména problémů 

a úspěchu v oblasti ekonomiky.  
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na konkrétní banky a potažmo i země“
78

. Významný faktor, který se podílí svým vlivem 

na rozhodování, je čas. 

 Z pozice České republiky by byl vstup do bankovní unie za současných podmínek 

spíše nevýhodou. Český bankovní sektor prošel krizí bez výrazných ztrát hlavně díky 

své likviditě a v současné době žádné velké bance nehrozí riziko nesolventnosti. ČR má 

obavy z převádění zdrojů bank do zahraničí
79

. V případě vstupu do bankovní unie se 

přesune dohled z národní na evropskou úroveň, což znamená fakt, že by se Česká 

republika vzdala kompetencí v bankovním dohledu, a také jako nečlen eurozóny by 

nemohla čerpat případnou pomoc z fondu ESM. Tento dohled umožní posuzovat 

finanční stabilitu evropských bankovních skupin jako celku. Tento jednotný dohled 

povede ke sdílení kapitálu a likvidity mezi mateřskými a dceřinými bankami, který sice 

bude efektivní z hlediska rozložení likvidity a kapitálu na jednotném trhu, ale přináší to 

jisté negativa pro banky ve finančně stabilních ekonomikách (ČR), protože se budou 

potýkat i s riziky a problémy, které postihují menší banky.   

 „Rizikem neúčasti je tak citelná ztráta vlivu na rozhodování o pravidlech a výkonu 

regulace bank. Česká republika se tak může dostat do pozice Islandu, Lichtenštejnska, 

Norska či Švýcarska, které také přejímají ekonomickou legislativu EU, aniž by se přímo 

podílely na jejím schvalování
80

.“ 

 Legislativní harmonizace, která by zaručovala existenci jasných a efektivních 

pravidel dotýkajících se všech subjektů vnitřního trhu finančních služeb, by byla 

opravdu přínosná jedině v případě dodržování příslušných norem
81

. 

 

 

 

 

                                                
78 GLOPOLIS: Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-bankovni-unie-cr/ 
79 PATRIA: patria online, je vstup do bankovní unie pro Českou republiku výhodný? [online]. [cit. 2014-

04-22]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2598607/je-vstup-do-bankovni-unie-pro-ceskou-

republiku-vyhodny.html 
80 GLOPOLIS: Briefing paper pro debatu Bankovní unie a ČR [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: 

http://glopolis.org/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-bankovni-unie-cr/  
81 REVUEPOLITIKA: Boj s krizí eurozóny, boj o pomoc v Evropě [online]. [cit. 2014-04-22]. Dostupné 

z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1764/boj-s-krizi-eurozony-boj-o-moc-v-evrope 
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5 Závěr 

 

 Česká republika i Rakousko jsou členy Evropské unie. Rakousko působí v této 

organizaci přibližně o deset let déle. Česká republika se od data vstupu do EU (2004) 

automaticky účastní i hospodářské a měnové unie, přičemž získala statut členské země 

s dočasnou výjimkou pro zavedení eura. Rakousko vstoupilo do EU v roce 1995 a 

členem HMU je od roku 1999. V současnosti zatím tedy ČR není členem eurozóny, na 

rozdíl od Rakouska, ale do budoucna přijala závazek zavést euro a do eurozóny 

vstoupit. Zavedení eura však sebou přináší značné výhody a nevýhody, které budou 

záviset na vyřešení aktuálních problémů v eurozóně a posléze na schopnosti české 

ekonomiky fungovat bez nezávislé měnové politiky a možnosti kurzového přizpůsobení 

vůči nejvýznamnějším obchodním partnerům. Tato schopnost bude ovlivněna 

podobností hospodářského vývoje české ekonomiky s vývojem v eurozóně. Důležitou 

roli bude hrát i způsobilost české ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim 

přizpůsobovat.  

 Tématem mé bakalářské práce bylo „Ekonomické oživení v EU a jeho vliv na 

vývoj makroekonomických ukazatelů ve vybraných zemích EU“, kdy jsem komparaci 

vybraných ukazatelů prováděla na České republice a Rakousku. Číselné hodnoty 

potřebné ke komparaci jsem čerpala z příslušných webových stránek Českého 

statistického úřadu a Statistik Austria. 

 Cílem této práce bylo porovnání vývoje makroekonomických ukazatelů ve 

vybraných zemích Evropské unie a tímto srovnáním prokázat, zda se v jednotlivých 

zemích projevila hospodářská krize ve stejném období a zda v tomto období měla 

stejného trvání. Hospodářská krize měla negativní dopad na vývoj hodnot HDP, 

nezaměstnanosti, inflace v obou zemích Evropské unie a negativně působila i na vývoj 

obchodní bilance, kdy v roce 2009 došlo k poklesu zahraničního obchodu jak v České 

republice, tak i v Rakousku. Slábnoucí konjunktura znamenala menší zahraniční 

poptávku, a tím i menší odbytové možnosti pro obě země. Nižší ekonomický růst se 

odrážel v poklesu světového a evropského obchodu a investic, a tento pokles se rovněž 

projevil ve vývozu a dovozu České republiky a Rakouska. Pomocí dostupných dat, byl 

vývoj makroekonomických ukazatelů obou zemí znázorněn v grafické podobě, pro 
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přesnější porovnání. Z grafů bylo jednoznačné, že lépe se z hospodářské krize 

vzpamatovalo Rakousko. 

 V teoretické části byl nastíněn vznik Velké hospodářské krize a další etapy krize 

s touto problematikou spojené, které uzavírala krize z let 2007-2009, která začala 

nabírat na obrátkách kvůli rostoucímu počtu výrazných a hlavně nečekaných 

nesplacených hypotečních úvěrů, což spustilo lavinu, která otřásla celým finančním 

sektorem. První oblast praktické části byla pojata z hlediska srovnání vybraných zemí 

pomocí čtyř ukazatelů (HDP, nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance). Také byly 

zmíněny dopady těchto ukazatelů, které mají podstatný vliv na ekonomickou výkonnost 

sledované země.  

 V poslední oblasti praktické části se práce zabývá opatřeními EU zmírňující dopad 

krize a důsledky, které z těchto úsporných opatření vyplývají. Opatření těchto zemí se 

lišily hlavně z důvodu, že Rakousko je součástí eurozóny, zatímco Česká republika se 

k tomuto závazku, přijmou společnou měnu euro, doposud neodhodlala.   

 Společné členství České republiky a Rakouska v Evropské unii vytváří optimální 

předpoklady pro navázání na pozitivní stránky společné historie, vzájemnou úspěšnou 

spolupráci a přátelské sousedské vztahy. Využitím těchto předpokladů mohou obě země 

přispět k realizaci cílů evropské integrace. Eurozóna se však musí změnit a dosáhnout 

schopnosti odolat dalším krizím, které budou přicházet. „Musí vzniknout funkční 

bankovní unie, společné pojištění vkladů, společný rozpočet, který bude násobně vyšší 

než ten stávající. Bez těchto opatření nemůže eurozóna dlouhodobě úspěšně fungovat,“ 

tvrdí například David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny
82

.  

 Zda bude za pár let existovat jeden společný rozpočet eurozóny, či dokonce celé 

unie je těžce předvídatelné. Dojde ale zřejmě minimálně k větší koordinaci 

hospodářských politik jednotlivých zemí a k dalšímu posilování různých společných 

fondů.  

 

                                                
82 HUDEMA, Marek. Deset let v EU. Unie musí zapracovat na své ekonomice. Jinak nepřežije. 

Hospodářské noviny, 2014, č. 084 (30. Dubna 2014), s. 2 
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Seznam zkratek 

 

HDP  Hrubý domácí produkt 

ČSU  Český statistický úřad 

Eurostat  Evropský statistický úřad 

CPI   Index spotřebitelských cen 

PPI   Index cen průmyslových výrobců 

EU   Evropská unie 

NERV  Národní ekonomická rada vlády 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

HMU  Hospodářská a měnová unie 

EMS  Evropský měnový systém 

ECB  Evropská centrální banka 

ČNB  Česká národní banka 

HICP  Harmonizovaný index spotřebních cen  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


