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ABSTRAKT 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá krizovým řízením a jeho financováním. Jsou zde 

vysvětleny základní pojmy, uvedeno z jakých důvodů krize vzniká, podle kterých skutečností 

ji poznat, a také jsou popsány fáze krize v podniku. Důležitou součástí je podkapitola jak 

krizím předcházet. V další části jsou uvedeny nástroje rozpočtové politiky České republiky a 

vybraného státu Evropské unie. Vybraným státem je Německo. Je vysvětleno, jak tyto 

nástroje pomáhají podnikatelům nejen v době krize. Nástroje rozpočtové politiky obou 

zmíněných zemí jsou také navzájem srovnány.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Krizové řízení, krizový plán, nástroje rozpočtové politiky, NERV, kurzarbeit.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with crisis management and its financing. There are explained basic 

terms, origin of the crisis arises, the fact according which we can recognize it and also the 

description of the phases of the crisis in the company. The important part is a subchapter how 

to prevent crises. The next part discusses the instruments of fiscal policy of the Czech 

republic and selected EU country, which is Germany. It explains how these tools help 

entrepreneurs not only in times of crisis. Budgetary policies‘tools  of both the countries are 

compared witch each other.  

KEYWORDS 
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1 ÚVOD 

Krizové řízení je speciální manažerské odvětví, které se zaměřuje na řízení podniku 

v době krize. Téma bakalářské práce „Krizové řízení a jeho financování“ bylo vybráno 

z důvodu stále narůstajícího problému s nepřipraveností společnosti na krizový stav, který 

bývá zaviněn lidskou činností i různými druhy katastrof. V úsilí o rovnováhu je krize zcela 

přirozeným jevem a každá krize podniku prověří samotné fungování a soudržnost všech 

zainteresovaných stran.  

Tato práce upozorňuje na danou problematiku a představuje různá opatření, 

pomocí kterých se podnik může dostat opět do rovnováhy. Negativní důsledky krizí se 

dotýkají každého spotřebitele, a proto se stát snaží udržet střet nabídky s poptávkou různými 

nástroji rozpočtové politiky, které jsou v práci zmíněny.  

Práce si klade za cíl vysvětlit základní pojmy týkající se krizového řízení, uvést důvody 

proč krizové situace vznikají a poukázat na možné návrhy řešení těchto situací. Dále také 

představuje některé nástroje rozpočtové politiky České republiky a Německa, které jsou poté 

navzájem srovnány. Je nastíněna česká alternativa některých nástrojů rozpočtové politiky 

Německa, které by mohly najít perspektivní uplatnění i v České republice.  
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

2.1 KRIZE, KRIZOVÁ SITUACE 

V krizovém managementu (řízení) je problémem samotné definování, co je to krize. 

Řada odborníků si tvoří vlastní definice, které ovšem mají spoustu společného. Krize má 

původ ve starořeckém slově „crino“, které v češtině znamená rozhodovat, vybírat, posuzovat. 

Z tohoto slova později vzniklo „crisis“, kterým se vyjadřovala samotná doba rozhodování.    

V současnosti je krize ve společnosti chápána jako složitá situace, kde je narušena rovnováha 

mezi základními charakteristikami systému a okolním prostředím. Jedná se tedy o vyjádření 

rozporů.  

Za krizovou situaci tedy můžeme považovat průběh po narušení rovnováhy, který 

nedokážeme předvídat, nebo jen stěží.. Lze tedy říci, že se jedná o zlomovou situaci, kdy se 

postižený objekt (v našem případě podnik) rozhoduje, kam bude směřovat – zda k zániku, 

nebo k obnovení. Svým charakterem a negativními účinky jednoznačně naruší chod podniku. 

Podniková krize většinou vzniká působením vnitřních a vnějších rizikových faktorů a 

nevhodným podnikatelským rozhodnutím. Cílem krizového řízení je dostat podnik zpátky do 

rovnováhy. Je několik druhů krize, ať už krize osobní, společenská či sociální, tak i krize        

z důsledku živelných katastrof (na kterou bude v této práci také poukázáno), nebo krize 

podnikatelského charakteru, které se bude tato práce věnovat. Krize různých podniků se 

odlišují svou příčinou, důsledkem a podstatou. Zvládnutí každého typu krize se musí řídit 

odlišnou strategií. [2], [12]  

Obecné znaky krize: 

 dokud není vyřešena, blokuje činnost podniku, 

 je téměř vždy negativní (narušuje soustředění na práci, vytváří napjaté prostředí a       

v očích veřejnosti klesá důvěryhodnost), 

 krize vždy překvapí, i přes to že podnik s určitým rizikem počítá. 
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2.2 HROZBA A RIZIKO 

Pojem riziko se začal používat v 17. století ve spojitosti s lodní terminologií a už 

tehdy znamenalo úskalí. Riziko vyjadřuje jak míru ohrožení, tak míru příležitostí. Je to spíše 

abstraktní veličina, kterou můžeme výpočtem či úvahou odvodit od hrozby. Vztahuje se 

zejména k rozhodnutí – neexistuje rozhodnutí, které by neobsahovalo určitá rizika. Jedná se o 

souhrn rizikových faktorů, které ovlivňují rizikové události. Ať vnitřní, nebo vnější, rizika se 

prolínají a jejich souhrn tvoří podniková rizika. Ta zahrnují jak ekonomická rizika, tak rizika 

výrobní, technická, dodavatelská atd. V dnešní době pod pojmem riziko rozumíme zdroj 

nebezpečí, vzniklé škody, ztráty nebo dokonce nezdar v podnikání. Ale ani tady, stejně jako    

v krizi, neexistuje jen jedna definice a riziko je definováno různě – jako možnost ztráty, 

nezdaru, odchýlení od očekávaných výsledků, nebezpečí chybného rozhodnutí. 

„Hrozba představuje událost, osobu, sílu nebo aktivitu, která má nežádoucí vliv         

na bezpečnost nebo může způsobit škodu.“ [11] Každá hrozba představuje pro podnik 

potenciální ohrožení. Následkem působení hrozeb vznikají problémy a při jejich špatném 

řešení, nebo neřešení vůbec, dochází ke krizové situaci. [1], [3] 

 

2.3 PŘÍČINY KRIZE 

Vnitřní faktory ovlivňující krizi - Jsou způsobené nevhodným řízením či špatným 

rozhodováním v důležitých situacích, špatnou komunikací v podniku, nesprávným výběrem 

zaměstnanců i špatnou organizační schopností. Patří zde i stáří firmy na trhu a tržní stabilita.  

Těmto příčinám lze předcházet, např. vhodným řízením rizik.    

 Vnější faktory ovlivňující krizi - Mezi tyto ovlivňující faktory řadíme skladbu 

cílových zákazníků, obchodní partnery, legislativní a politické vlivy, konkurenci atd. Nelze je 

přímo ovlivnit, ale jejich dopady lze snížit, je-li podnik dobře připraven v oblasti krizového 

řízení (pomocí krizových scénářů a plánů). [7] 

Velká část odborníků zabývajících se krizovým řízením tvrdí, že ve většině případů je za 

zdroj krize považováno nezvládnutí situace ze strany managementu podniku. Druhy krize 

můžeme rozdělit následovně [16]: 

a) Krize zaviněna jednáním vrcholového managementu (vnitřní faktory) 

Jedná se o chyby zaviněné vlastníky podniku či vrcholovým managementem. Chybná 

spekulace, použití podnikových zdrojů pro potřeby vlastníků a laxnost jsou hlavními 
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chybami, kterých se vlastníci podniků dopouštějí na úkor celé organizace. Až u 50 % podniků 

může za krizi právě neadekvátní způsob řízení.  

b) Krize vyvolána vnitřní ekonomickou strukturou podniku (vnitřní faktory) 

Zde se jedná o chyby způsobené podkapitalizací podniku -  vysoké náklady na získání cizích 

zdrojů a věková struktura podniku. Až 30 % těchto faktorů ovlivňují vznik krize. 

c) Krize dána vnějším ekonomickým prostředím podniku (vnější faktory) 

Za vznik krize zde může např. situace podniku na trhu, konkurence, daňová a fiskální politika 

státu. Celkově se jedná o ekonomickou situaci mimo podnik. Příčinou mohou být i havárie a 

katastrofy. Možnost vzniku krize z těchto důvodů je také 30%.  

Hlavními příčinami krize na úrovni jednotlivých podniků jsou následující skutečnosti, které 

jsou také zobrazeny na obr. 1 [9]: 

 Spotřebitelé šetří své peníze namísto utrácení. Odkládají nákupy, které nejsou 

nezbytně nutné. Snaží se ušetřit peníze na věcech, které jim zpříjemňují život - luxusní 

zboží, auta a autodoplňky, restaurace, cestování.  

 Pokles zájmu o výše zmíněné zboží a služby ovlivňuje celý řetězec. Později dochází 

ke ztrátě pracovních míst a další ohrožení kupní síly.  

 Pokles kupní síly dále zhoršuje neochota bankovních společností poskytovat finanční 

prostředky.   

 Management se snaží odstranit překážky ve výrobě a do pozadí přechází problém jako 

orientace na zákazníka.  



 

 

5 

 

 

Obr. 1 Příčiny krize [16] 

 

2.4 KRIZE Z DŮVODU HAVÁRIE A KATASTROFY  

Havárie jsou situace, které vznikají uvnitř podniku důsledkem selhání lidského 

faktoru nebo technického zařízení. Vznikají v souvislosti s činností podniku. Jako např. 

havárie kamionu, který veze výrobky k odběrateli. Naopak katastrofy vznikají důsledkem 

vnějšího působení a jejich zdrojem jsou přírodní vlivy jako voda, vítr, oheň, sesuvy půdy 

apod.  

Haváriemi a katastrofami bývají postiženi lidé, majetek podniku a mnohdy i životní 

prostředí. Podnik se pak dostává do situace, kdy není schopen plnit své závazky, především 

při technické havárii dochází k zastavení výroby. Tím se zhoršuje finanční situace podniku a 

neuspokojení zákazníků. To je ale jen nejmenší ztráta. Z pravidla jsou technologické havárie 

příčinou vzniku krizových situací. Tyto havárie mají často na svědomí lidské životy a 

zamořené území. V České republice existuje zákon o prevenci pro podniky vyrábějící 

nebezpečné látky. S haváriemi a katastrofami samozřejmě úzce souvisí také mediální dopad, 

který nepříznivě působí na podnik, ať už se jedná o havárie ropných tankerů, nebo jaderných 

elektráren. Některé vstoupily do dějin lidstva a mají negativní následky dodnes. [13] 
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2.5 VÝVOJOVÁ STÁDIA  

Na následujícím obr. 2 jsou znázorněny jednotlivé fáze krize, které jsou zde podrobněji 

rozebrány.  

 

Obr. 2 Fáze krize [13] 

 

 Potenciální krize 

Na počátku každé krize je nerovnováha mezi podnikem a jeho okolím.                          

Při prohlubování nerovnováhy vzniká už skutečná krize. Každou nerovnováhu můžeme 

nazývat jako potenciální krizi, takže také podnik se nachází v potenciální krizi. Vnější 

symptomy nerovnováhy v této fázi nemají ještě povahu krizových problémů, chápeme je jen 

jako běžné problémy, se kterými se podnik setkává běžně, a proto se řeší rutinně. [1] 

 

Latentní krize 

Pokud zvětšování nerovnováhy pokračuje, dostává se krize do další fáze – latentní 

fáze vývoje. V této fázi už nerovnováha postihuje další podnikové oblasti a nerovnováha se 

zvětšuje. V latentní fázi už můžeme identifikovat některé symptomy, zatím se však ještě 

neprojevují ve finanční oblasti, a proto se jim často nevěnuje tolik pozornosti. Cílem této fáze 

je zjistit, jak na tom podnik je. Pokud rozpoznáváme příznaky krize, je klíčové zjistit, jaká je 

příčina. Na základě těchto výsledků je možné vypracovat SWOT analýzu, která zjišťuje silné 

a slabé stránky podniku.[13]  
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 Akutní krize 

V akutní fázi už nerovnováha postihuje finanční oblasti – výdaje už jsou větší než 

příjmy. Až tady lze krizi zřetelně identifikovat, a to na základě výstupů z účetnictví a 

prostřednictvím finančních ukazatelů. Začínají problémy s platební neschopností a potíže se 

zvětšují. Zpožďují se, nebo se dokonce neplatí splátky úvěrů, faktury dodavatelům, zkracuje 

se pracovní doba a pracovníkům se vyplácí jen záloha na mzdu. V této fázi už podnik musí 

začít jednat, provést analýzu a identifikovat hlavní příčinu krize. Problémem je, když pravá 

příčina krize leží mimo samotný podnik – např. nový výrobek konkurenta, politická opatření 

v cílové zemi exportu. Cílem opatření je redukovat rozsah ztrát a dosáhnout toho, aby akutní 

fáze krize co nejdříve skončila. Je dobré pomocí finanční analýzy zjistit růst zásob, hotových 

výrobků a materiálu, protože zde jsou vázány finanční prostředky, které by podniku mohly 

pomoct vyrovnat se s krizí. Na základě rozhodnutí je třeba formulovat další směr postupu – 

kterou formu zvolit. Tím se nastartuje krizové řízení. Rostoucí zásoby značí problémy s 

prodejem. Podnik přestává být likvidní, banky odmítají poskytovat další úvěry a podnik se 

nezadržitelně blíží k další fázi vývoje. Budoucnost podniku je ohrožena, avšak toto ještě 

nemusí znamenat bankrot. Výsledkem této etapy je zjištění, zda je podnik schopný dále 

fungovat, nebo nikoliv. [12],[14] 

 

Nezvladatelná krize 

Pokud se krizi nepodaří vyřešit v předcházejícím stádiu, nastává fáze poslední – 

nezvladatelná. V této fázi je již nemožné krizi zastavit. Na rozdíl od předchozích fází tato 

bývá nejkratší svým průběhem. Zde je vhodné své působení co nejdříve ukončit, aby byla 

zachráněna alespoň část majetku.  
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3 PROCES KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

3.1 PREVENCE, PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZOVÁNÍ 

Prevence jsou krizová opatření, která spočívají v zajištění a přípravě organizace               

na provádění činností, sloužící k zabránění hrozeb do krizových situací a k omezení ničivých 

faktorů. Krizové plánování je sekvenční funkce krizového řízení, která je zaměřena                      

na minimalizaci vzniku krizových situací, hledání nejvhodnějších způsobů jak krizi zvládat, a 

optimalizaci metod, které napomáhají zvládat nežádoucí jevy. Také stanovuje nejracionálnější 

a nejekonomičtější cesty návratu do běžného stavu. Význam krizového plánování spočívá 

hlavně v připravenosti na možný vznik krizové situace, vymezení pravomocí a odpovědností a 

včasné reakci na vzniklou krizi. Plánování je zaměřeno na budoucnost, určuje, čeho má být 

dosaženo a jakým způsobem. Je nejdůležitějším úkolem vedoucích manažerů, který vede                 

k analýze a rozhodování. Zahrnuje plánovací funkce, stanovení budoucích cílů a prostředky 

pro dosažení cíle. Určitá realizace změn by měla mít za následek odstranění krizové situace 

podniku. Změny se vyžadují i v organizační struktuře, aby se nastolil lepší pořádek a 

organizovanost. V okamžiku řešení krizové situace je proto nezbytné realizovat spoustu 

změn. Tzv. chaos management, který podle názvu může působit chaoticky, avšak cílevědomě.  

Tento druh managementu je vysoce produktivní a je založen na několika bodech: 

 vytyčuje jasné a náročné cíle, které promítá do chodu podniku, 

 vyhýbá se zbytečnostem, nesmyslným a školícím aktivitám, 

 požaduje racionální, hospodárný a maximální produktivní výkon. 

V době krize a ve fázi realizace změny platí totiž nejzásadnější myšlenka chaos 

managementu: v té největší tísni budou dělat všichni to, co je nezbytné. Pro příklad lze uvést, 

že i mistr v dílně může zastoupit skladníka, nebo mzdová účetní může přebrat fakturaci. 

[3],[4]  
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3.2 KRIZOVÝ SCÉNÁŘ A KRIZOVÝ PLÁN 

Krizový scénář představuje popis událostí, situací, postupů nebo způsobů jednání              

v čase, které mohou nastat. Tento možný budoucí vývoj se usuzuje na základě současných 

informací podniku. Pro vznik krizového scénáře je důležité identifikovat rizika, analyzovat je, 

zhodnotit a poté už identifikovat krizové situace. Scénáře pomáhají manažerům porozumět 

průběhu neočekávaných událostí, ale scénář nemůžeme považovat za prognózu, je to pouze 

popis toho, co se může stát. Slouží jako podklad ke krizovému plánu. Za malou nevýhodu 

můžeme považovat, že vývoj krize ve scénáři je ve své podstatě abstraktní, kdežto reálná 

krize se může vyvíjet jinak. Z účelového hlediska se na krizovém scénáři podílejí stejní 

manažeři jako na krizovém plánu. Pokud je vedení podniku na krizi (pomocí krizového 

scénáře) připraveno, má daleko větší šanci ustát skutečnou krizi. Cílem krizového scénáře je 

ukázat, jak se může vyvíjet budoucnost a poukazuje na způsoby řešení krizí v daném podniku. 

Neexistují žádné závazné normy, jak krizový scénář napsat a co má obsahovat. Pouze se 

doporučuje, jaké náležitosti má obsahovat a co při jeho tvorbě neopomenout. Krizový scénář 

má obsahovat [7]: 

 seznam vedoucích pracovníků, 

 seznam osob, které mohou veřejnosti poskytovat informace, 

 seznam osob, které tvoří krizový štáb, 

 pověření osoby, která v případě nutnosti bude komunikovat s medii do doby, než ji 

nahradí oficiální mluvčí,  

 možnost přizvat lékaře a právníka v případě, že krize způsobí škody na majetku nebo 

ohrozí zdraví lidí. 

 Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, který vymezuje řešení 

předvídatelných situací. Podle zákona č. 240/2000 Sb., se krizovým plánem rozumí souhrn 

opatření a postupů k řešení krizových situací.  K cílům krizového plánu patří snížení napětí               

v průběhu krizové situace, efektivní řízení zdrojů podniku. Jednoduše odpovídá na otázky 

typu „Co budeme dělat? Jak budeme postupovat? Kdy, jak a o čem budeme informovat?“ Je 

také velmi důležité tvořit plán krizové komunikace (je součástí krizového plánu), který slouží 

jako tok informací ke skupinám uvnitř podniku – zaměstnanci, odbory, akcionáři, a z venčí 

podniku – dodavatelé, zákazníci, bankovní instituce. Krizový plán se skládá ze základní a 

přílohové části a zpracovává se v písemné a elektronické podobě. Plán musí obsahovat 
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veškeré informace, které jsou nezbytné pro zvládání krize. Nemělo by se ale jednat o velmi 

složitý a dlouhý dokument. Samotný plán navazuje na výše zmíněný krizový scénář, ten už 

obsahuje opatření a postupy k řešení krizových situací. Krizový plán by měl být kontrolován a 

aktualizován dle potřeb podniku, minimálně každých 6 měsíců. Krizový plán samotnou 

krizovou situaci neřeší, pouze přispívá k jejímu vyřešení. Krizové scénáře a plány by měly 

odpovídat na následující otázky: [1],[13]  

Na které krizové situace se může podnik připravit: 

 Jaká je možnost jejich výskytu? 

 Jaké mohou být jejich důsledky? 

 Jaká opatření může podnik provést, aby snížila možnost výskytu krizí? 

 Jaký je postup zvládnutí krizové situace? 

 Jakým způsobem jsou vymezeny pravomoci a odpovědnosti?  

 

3.3 KRIZOVÝ TÝM (KRIZOVÝ ŠTÁB)  

Krizový tým je výkonný a koordinační orgán, skládá se z pracovníků, kteří mají na 

starosti celé řízení krize a vytváří ho krizový manažer. Tito členové analyzují informace               

o vzniklé krizové situaci, situaci vyhodnotí a přijmou následně opatření k řešení. Je nutno 

podotknout, že tým tvoří odborníci na danou záležitost, kteří se podílejí na tvorbě krizového 

scénáře i plánu. Propojením znalostí, dovedností a schopností odborníků se zvyšuje 

pravděpodobnost danou situaci vyřešit. V krizovém týmu je i tzv. tiskový mluvčí, který               

v případě krize komunikuje s médii. Tým vzniká ještě před krizí jako nástroj preventivních 

opatření.  

 

3.4 VEDENÍ LIDÍ  

Atmosféra v podniku v době krize způsobuje snížení pracovního výkonu. Je 

pravděpodobné, že si zaměstnanci v této době chtějí zajistit příjem do rodinného rozpočtu a 

jejich loajalita vůči firmě slábne. Zaměstnanci se obracejí na vrcholový management s 

otázkou, co bude dál. V této situaci musí management působit jednotně a asertivně - dát 

najevo, že zná řešení. V tomto období by se mělo více dbát na vůdcovství, které pramení                

v soudržnosti manažerů a podřízených, a na jasné formulování cílů. V období snižování 
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zaměstnaneckých stavů je důležité identifikovat a udržet nenahraditelné pracovníky, kteří 

vykazují největší potenciál.[8],[13]  

 

3.5 KONTROLA A CONTROLLING  

Kontrola se zaměřuje na porovnávání plánu s realitou. Manažeři zjišťují, zda 

dosažené výsledky odpovídají těm plánovaným. Nástroj operativní controlling představuje 

systém měření, který manažery včas varuje před negativním vývojem reality. V dnešní době 

je controlling nezbytnost, protože dohlíží na to, jak se podnik přibližuje ke svým cílům. 

Controlling se opírá o cíle a plány, výkazy, analýzu odchylek a o opatření proti odchylkám. 

Mezi controllingové nástroje můžeme zařadit metodu ABC, optimalizaci objemu nákupů, 

cílové řízení nákladů atd. Na rozdíl od controllingu je kontrola výhradně zpětný pohled.  [2] 

 

3.6 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KRIZE 

Podle amerických studií jsou v době krize klíčovými faktory pro úspěch: "Silná 

orientace na zákazníka, prvotřídní podnikové procesy, flexibilní organizace s kvalitními 

zaměstnanci a jasnou strategií společně s přesnou definicí podstaty podnikání." [10] V době 

krize je třeba podnikat opatření, která se zaměřují na maximalizaci zisku a cash flow (neboli 

likviditu) v krátkém časovém horizontu. Podniky nemůžou sledovat několik cílů najednou - 

pouze usilovat o přežití, tj. generovat a udržet objem prodeje, výnosy, zisky a cash flow.  

Jako východisko z akutní krize existuje mnoho řešení. Záleží na tom, do jaké míry 

krize postihla jednotlivé úseky, záměry manažerů, věřitele a další subjekty. [9] 

 

 Likvidace 

Vlastník podniku volí likvidaci podniku tehdy, jestliže chce předejít dalšímu zhoršení 

finanční situace, a předchází tím následnému bankrotu v nezvladatelné části krize. Pokud by 

podnik dále fungoval, mohlo by to vést k další ztrátě podnikových zdrojů. Vlastník volí 

likvidaci jako preventivní opatření ve snaze zabránit dalším negativním důsledkům, např. 

kdyby byl věřiteli podán návrh na vyhlášení konkurzu. Výsledkem likvidace je uspokojení 

všech věřitelů. Podnik tak skončí výmazem z obchodního rejstříku. V takovém případě musí 

podnik postupovat podle §187 Občanského zákoníku č. 89/2012. 
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Úpadek a jeho řešení 

Dříve byla tato problematika řešena zákonem o konkurzu a vyrovnání, ale později byl 

zákon nahrazen zákonem č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,                            

tzv. insolvenčním zákonem. Podnik (nebo věřitel) může požádat o zahájení insolvenčního 

řízení, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 

splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Předlužený podnik musí doložit veškeré 

náležitosti (seznam pohledávek, závazků, přehled majetku, zaměstnanecké listiny…) 

insolvenčnímu správci a čekat na vyjádření soudu – zda schválí návrh insolvence, nebo 

nikoliv. Insolvenční soud schválí návrh o úpadku, pokud lze předpokládat, že dlužný podnik 

nebude schopen řádně a včas plnit své závazky. Způsobem řešení úpadku dlužníka se rozumí: 

 konkurz, 

 reorganizace, 

 zvláštní způsoby řešení úpadku, které stanoví insolvenční zákon. 

 

Řešení úpadku konkurzem znamená, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu se zjistí 

pohledávky věřitelů a ty jsou uspokojeny z výnosu z peněžní majetkové podstaty. 

Neuspokojené pohledávky nezanikají. Analýza a zkušenosti ukazují, že včasným prohlášením 

konkurzu lze zachránit 20 % majetku a nároky věřitelů se uspokojí ze 40 %.  

Reorganizace postupně uspokojuje pohledávky věřitelů a přitom dlužný podnik stále existuje 

a je v provozu. Insolvenční soud schválí reorganizační plán, ale soud neustále dohlíží, zda 

podnik plní své závazky. 

 

Konsolidace  

Konsolidace je zdánlivě nejjednodušší způsob řešení akutní krize. Nerovnováha krize 

ještě neohrozila stabilitu podniku a zdroj krize (nerovnováhy) je známý. V některých 

případech postačuje, aby se podnik zbavil zdroje nerovnováhy – např. prodejem části podniku 

nebo zrušením ztrátové výroby. Konsolidace má jediný cíl – odstranit ohnisko potíží. K řešení 

se nemusí přijímat žádná drastická opatření, spíše opatření běžná nebo originální postupy.  
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Fúze  

Fúze je formou řešení bez likvidace minimálně dvou podniků. Podstata spočívá v tom, 

zda se podniky splynou nebo sloučí v jeden. Při splynutí společností dřívější společnosti 

zaniknou a vznikne nová nástupnická společnost. Kdežto u sloučení jedna ze společností 

zanikne a přechází tím do druhé. Jedná se o zrušení podniku bez likvidace a fúze je v 

legislativě ošetřena obchodním zákoníkem. Fúze jako řešení krize se častěji uplatňuje v USA 

než v Evropě. Fúzí se sice vyřeší finanční krize, ale představuje určitá rizika, jako např. ztrátu 

zaměstnanců, složitosti spojené s propojením systémů… 

 

Sanace 

Sanace, na rozdíl od konsolidace, hledá ziskové a perspektivní části podniku, aby 

podnik dostal šanci prosperovat. Hledají se různá řešení a opatření, jak podnik obnovit a zdroj 

krize uzdravit. Obnovuje se finanční výkonnost a prosperita. Jak vrcholoví manažeři, tak 

zaměstnanci se snaží angažovat a zlepšit chod podniku. Stává se, že akcionáři nemusí dostávat 

své dividendy, může dojít ke snížení základního kapitálu a ani zaměstnanci (včetně 

vrcholových manažerů) nemusí dostávat celou mzdu. Snižuje se pracovní doba. Je to sice 

nepříjemná pravda, ale celý podnik si musí uvědomit, že každý může přispět k obratu svými 

schopnostmi. Je velmi důležité, aby zaměstnanci podniku znali pravdu o situaci uvnitř 

podniku. I přes to, že se jedná o nelehkou situaci, obchodní partneři, dodavatelé a stálí 

zákazníci by měli dbát o dlouhodobé vztahy, a proto být k podniku, který se rozhodne pro 

sanaci, shovívaví a mít solidní přístup. Ať už prodloužení lhůty splatnosti nebo jiná pomoc 

může být podniku v krizi nápomocná. 

 

Získání hotových peněz 

V akutní fázi má podnik nedostatek hotových peněz, a proto je úkolem krizových 

manažerů tyto peníze získat například následujícími cestami. Posunutím termínů splátek 

úvěrů, kdy bance mohou prozatím stačit menší splátky. Také u dodavatelů lze sjednat 

prodloužení splatnosti nebo vzájemné zápočty pohledávek a závazků. Na základě analýzy 

ABC můžeme prodat zásoby materiálu, abychom získali peníze na výplaty mezd 

zaměstnancům. Protože z psychologického hlediska budou zaměstnanci, kteří nedostávají 

svou výplatu včas, velmi demotivovaní a poklesne morálka. Zpětný leasing představuje 
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prodej majetku leasingové společnosti, která za něj zaplatí. Leasingová společnost potom 

zpátky majetek pronajme. Nájemci sice splácí majetek delší dobu, ale platby jsou odčitatelnou 

položkou v dani. Forfaiting je založen na odkupu vývozní pohledávky forfaitingovou 

společností. Výhodou pro krizí zasažený podnik je, že vývozce inkasuje finanční prostředky 

mnohem dříve a zároveň na forfaitingovou společnost přenáší měnová, kurzová a další rizika. 

Faktoring je odkoupení pohledávky a zálohově se zaplatí 80 – 95 % její výše a zbytek po 

srážce diskontu. Dalším způsobem, jak získat hotové peníze, je snížení přímých nákladů a 

zrušení či omezení podpůrných činností.  
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4 NÁSTROJE ROZPOČTOVÉ POLITIKY V ČESKÉ 

REPUBLICE A VE VYBRANÉ ZEMI EVROPSKÉ UNIE  

V této kapitole jsou popsány způsoby, jak vybrané státy uplatňují nástroje své rozpočtové 

politiky. Nástroje rozpočtové politiky tvoří stabilizátory a různá opatření, která vyrovnávají 

nabídku a poptávku. Nástroji jsou myšleny zejména daně, pojištění, podpory a dotace. K 

hlavním cílům nástrojů rozpočtové politiky patří udržení ekonomického růstu, tlumení 

výkyvů hospodářského cyklu, udržování cenové hladiny a vysoké míry zaměstnanosti.  

Prvním státem je Česká republika a vybrané nástroje rozpočtové politiky jsou datovány             

od roku 2009. Druhým zmíněným státem je Spolková republika Německo (dále jen 

Německo). Nástroje německé rozpočtové politiky jsou datovány od roku 2008, tedy od vzniku 

dluhové krize, která zasáhla celou eurozónu. 

4.1 PROTIKRIZOVÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ - ČESKÁ REPUBLIKA 

Česká republika je vyspělá země, která je svou ekonomikou druhou nejstabilnější z 

postkomunistických zemí. V předešlých kapitolách byly popsány základní pojmy a způsoby, 

jak krizi předcházet a co přesně dělat v krizové situaci. V této kapitole jsou ovšem možnosti, 

jak naše státní správa může podnikům v době krize pomoci. Stojí za zmínku, že existuje 

velké množství "startovacích balíčků", prostřednictvím kterých stát pomáhá začínajícím 

podnikatelům. Každým rokem přijde řada politických stran s protikrizovými návrhy, ale jen 

některé projdou schválením vládou a následným schválením Poslaneckou sněmovnou či 

prezidentem. Hlavním cílem je nalézt skutečná optimální řešení, jak pomoci podnikům v 

krizovém řízení, financováním ze státního rozpočtu. Není žádnou novinkou, že ze státního 

rozpočtu mizí ročně miliardy korun na pomoc financování krizového řízení podniků. Tyto 

peníze se často využívají na novou restrukturalizaci podniku s nalezením nového majitele. 

V následující tab. 1 jsou uvedeny některé podniky a hodnota dotací ze státního rozpočtu.  
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Tab. 1 Jak pomáhá stát podnikům [23] 

Vítkovice, září 1999 1,1 miliardy korun 

Spolana, říjen 1999 1,6 miliardy korun 

Vagónka Studénka, únor 2000 několik set milionů korun (přesná částka 
nebyla nikdy zveřejněna) 

AliaChem, únor 2000 400 milionů korun 

Zetor, březen 2000 700 milionů korun 

Vítkovice, březen 2000 3,2 miliardy korun 

Tatra, květen 2000 400 milionů korun 

Vítkovice, květen 2000 8,5 miliardy korun 

Walter, květen 2000 1,8 miliardy korun 

Nová Huť, červen 2000 3,1 miliardy korun 

 

Co podniky opravdu chtějí od státu?  

Z výzkumu Vysoké školy ekonomické vyplývá, že podniky požadují od státu reálná a 

účinná protikrizová opatření jako např. zrychlení v systému vratek daně z přidané hodnoty, 

snížení daní, odvodů za sociální a zdravotní pojištění a také zrychlení odpisů. 

Nejvýznamnějším společným znakem je potřeba takového přístupu vlády a samotného státu, 

který nebude dále oslabovat cash flow českých společností. Proto je krize v českém průmyslu 

chápána jako finanční, protože podniky očekávají návrat výkonnosti v poměrně krátkém 

časovém úseku, ale pochybují o své finanční schopnosti vydržet na trhu po dobu krize. [26] 

Národní ekonomická rada vlády (dále jen NERV) je poradní orgán vlády, který za 

její podpory nachází nejvhodnější podoby opatření a vládních reforem. NERV působí od roku 

2009, kdy Česká republika pocítila první dopady ekonomické krize. Tento poradní orgán 

doporučuje opatření a poskytuje objektivní informace nejen členům vlády, ale i všem 

občanům. Konzultace a spolupráce s tímto týmem má za úkol zabránit chybám a přinášet 

řešení pro vývoj veřejných rozpočtů pro budoucnost. Tým se skládá z řady respektovaných 

ekonomických odborníků, jako je např. člen Bankovní rady, mezinárodní poradce zahraniční 

investiční banky, bývalý ministr atd.         

Na začátku roku 2009 byl organizací NERV podán návrh protikrizových opatření, 

který byl nejprve schválen vládou, poté Poslaneckou sněmovnou a prezidentem. Některá z 

těchto opatření fungují už déle, ale některá byla velkou a příjemnou novinkou pro podnikatele 

teprve nedávno. Tento balíček připraví státní rozpočet přibližně o 74 miliard korun ročně, ale 

vytvoří ekonomický stimul za 180 miliard korun. Cílem takovýchto opatření je udržení co 
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největší zaměstnanosti a zachování provozů podniků. Některá opatření vyžadovala změnu již 

stávajících zákonů, jiná nikoli. [19]: 

 

Půjčky malým podnikům (od r. 2009) 

Malé a střední podniky získávají úvěr jednodušeji díky posílení fondu 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (dále jen ČMRZB) o 1,1 mld. Kč. Peníze              

na posílení byly získány z obrátkového fondu Phare, dividend státu a splátek úvěru 

poskytnutých z ČMRZB. Toto opatření garantuje provozní a exportní úvěry ve výši až 9 mld. 

Kč. Pro podnikatele v zemědělství se také zvyšuje dostupnost úvěrů. Jejich podpůrný fond 

(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) byl posílen o 2 mld. Kč. [25] 

 

Novela insolvenčního zákona (od r. 2008) 

Tento zákon má za hlavní cíl posílit a zdokonalit stávající účinky úpadkového práva, 

aby došlo k respektování společného zájmu věřitelů a přitom bylo zachováno nejvíce 

funkčních subjektů na trhu. V první části zákona se definuje, co je to úpadek a způsoby jeho 

řešení. Dále obsahuje vymezení subjektů a účastníků řízení, projednání úpadku a rozhodnutí        

o něm. Důležitou část tvoří věřitelé,  uplatňování pohledávek a definice majetkové podstaty. 

Druhá část se věnuje způsobu řešení úpadku (např. konkurz, reorganizace, oddlužení…). 

 

Rychlejší vrácení nadměrného odpočtu DPH (od r. 2009) 

U žádostí na vrácení, které byly podány elektronickou cestou, se zkrátila lhůta z 30 dní 

na 15 dní. Jedná se o nástroj podpory podnikatelů, kteří budou mít přístup ke svým 

prostředkům daleko dříve. Podporuje se tím také větší využívání elektronické komunikace           

s úřady.  

 

Podpora podnikatelů ve stavebnictví, program Panel (od r. 2009) 

Podnikatelům ve stavebnictví pomáhá program Panel a další projekty zabývající se 

stavebnictvím. Program Panel patří k nejúspěšnějším státním programům podpory. Vznikl v  

r. 2001 a je realizován Státním fondem rozvoje bydlení. Podnikatelům pomáhá tento panel od 
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roku 2009 převážně tím, že jej vláda posílila dotacemi ve výši až 600 mil. Kč. Program Panel 

je program na snižování energetické náročnosti budov a zateplování panelových a bytových 

domů. Program vznikl z důvodu zateplování panelových bytů, protože stávající program 

Green Investment Scheme už nebude podporován. Realizace programu Panel má příznivé 

dopady na oživení podnikatelské činnosti a posílení zaměstnanosti v krizových oblastech. 

Dále jsou podpořeny projekty na výrobu energie z biomasy a dalších obnovitelných zdrojů. 

[17] 

 

Zrychlení odpisů podnikatelům (od r. 2009 do r. 2010) 

Tento krok byl přínosem podnikatelům pouze od 20. července 2009 do 30. června 

2010. Zrychlený odpis bylo možné uplatnit na nově pořízený majetek, který spadá do 1. a 2. 

odpisové skupiny. U speciálních zemědělských strojů, IT technologií a majetku, který spadá 

do 1. odpisové skupiny se změnila doba odepisování na 12 měsíců. U 2. odpisové skupiny se 

doba zkrátila z pěti let na dva roky. Tímto bylo snadnější regulovat cash flow i tvorbu zisku a 

současně rychleji promítnou investici do daňových nákladů. Podnikatel si mohl vybrat, zda 

využije této novinky, nebo zůstane u starého odepisování.[20] 

 

Nižší odpočet DPH při pořízení auta (od r. 2011) 

Jedná se o novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, kdy při pořízení osobního 

automobilu do obchodního majetku firmy. Na toto opatření má nárok pouze společnost, která 

je plátcem DPH. Plný odpočet DPH (100% DPH) si může odečíst pouze ten, kdo vůz používá 

výhradně na podnikatelské účely (tzn. žádné soukromé účely). Při využití vozidla i pro jiné 

účely, než jen podnikatelské, má podnikatel nárok na odpočet DPH v pouze v poměrné výši - 

vypočítává se koeficient využití vozidla pro podnikání zaokrouhlený na celá procenta nahoru. 

Tento koeficient využití vozidla se musí sledovat každý rok a případně doplácet.[22], [24] 

 

Prominutí zálohy na daň z příjmu (v případě mimořádné události) pro malé podnikatele 

(od r. 2013) 

Ministr financí rozhodl z části nebo zcela prominout úhradu záloh daně (z příjmu 

fyzických osob a z příjmu právnických osob), pokud byli postiženi mimořádnou událostí - 
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např. povodní či jinou havárií. V případě havárie či katastrofy může právnická osoba požádat 

o snížení zálohy na daň. Prominuta je částka, která odpovídá výši skutečné škody na majetku 

poplatníka, který slouží k podnikatelské činnosti. Je nutné výši škody prokázat 

prostřednictvím posudku z pojišťovny. Obdobně je to i s fyzickými osobami, kdy je 

poplatníkovi prominuta úhrada daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti a z pronájmu podle ustanovení § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Nejedná se ovšem o ušlý zisk. Prokázání výše škody je také nutné prokázat prostřednictvím 

posudku znalce nebo pojišťovny.  

 

Kurzarbeit (od r. 2015) 

V důsledku krize musejí podniky propouštět své zaměstnance. Ale v roce 2012 přišla 

česká vláda s první myšlenkou tzv. kurzarbeitu. Podstata tohoto systému je, že se podniky 

skládají na platy svých zaměstnanců se státem. Stát na financování používá prostředky                     

z evropských vzdělávacích fondů. Existují dvě možnosti financování: 

a) Zaměstnanci se nebudou vzdělávat a dostanou pouze 60 % ze mzdy. Z toho 40 % 

zaplatí zaměstnavatel a 20 % stát.  

b) Zaměstnanci se budou vzdělávat a rekvalifikovat a dostanou mzdu ve výši 90 %.            

Z toho se 45% podílí zaměstnavatel a zbylými 45 % stát.  

Od roku 2015 by tento nový systém měl fungovat i u nás. Výrok ministryně práce a 

sociálních věcí Michaela Marksová uvádí důvod, proč kurzarbeit nyní zavést, a okomentovala 

to takto: "Tímto opatřením chceme rychle a účinně reagovat na současnou situaci a pomoci 

českým firmám, které mohou být ohroženy ruským embargem.“ [15] Německo a Rakousko se 

díky této podpoře velmi dobře vyrovnalo s poslední světovou ekonomickou recesí. Díky 

tomuto systému vzrostla v Německu nezaměstnanost jen o 1 %, což je nesrovnatelné s jinými 

státy. Odhaduje se, že kurzarbeit díky zkrácení pracovní doby pomohl zachránit 1,2 milionů 

pracovních míst. Systém ale přináší i určitá rizika, např. pumpování státních peněz do 

dlouhodobě upadajících podniků. Aby podniky ze systému kurzarbeit mohly čerpat, musejí 

dodržet určité legislativní podmínky.  

„Obtížnost splnění přísných evropských podmínek je však důvodem, proč české firmy 

kurzarbeit financovaný z fondů EU téměř nevyužívají. Pro české zaměstnavatele je tedy 

přínosné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zjednodušení pravidel pro využití 
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kurzarbeitu, který by byl financován z českého rozpočtu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco              

ze společnosti Mazars. [15] Pokud by se k využívání kurzarbeitu dostalo více podniků, došlo 

by k ekonomickému oživení. Je totiž důležité zmínit, že stát díky kurzarbeitu ušetří, protože 

výdaje na dotace mezd zaměstnanců jsou nižší než výdaje na podporu v nezaměstnanosti a 

sociální dávky. [18] 

4.2 PROTIKRIZOVÁ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ - NĚMECKO 

V této kapitole jsou popsány možnosti řešení krizové situace ve vybrané zemi EU. I 

přes to, že Německo je sousedním státem České republiky, jeho ekonomický i krizový systém 

je na zcela odlišné úrovni než u nás. Německá ekonomika je největší ekonomikou v Evropě a 

čtvrté největší národní hospodářství na světě. Německé hospodářství tvoří převážně malé a 

střední podniky, kterých je přibližně 3,6 milionů, a pracuje zde převážně 70 % zaměstnanců z 

celkového množství. Je zde velký počet rodinných firem (cca 95%). K největším kladům této 

ekonomiky bezesporu patří schopnost reagovat na požadavky trhu, orientovat se na zahraničí 

a vysoký stupeň specializace. Právě tyto pozitivní vlastnosti dělají z německých firem hráče 

na světovém trhu.  

Dluhová krize v eurozóně vypukla na konci roku 2008 a její příčinou byl vysoký 

veřejný dluh části eurozóny. Především v Řecku bylo zadlužení způsobeno špatnou fiskální 

politikou. Německo je největším státem eurozóny s relativně prosperující ekonomikou a 

důvěrou na finančním trhu. V krizové situaci v roce 2008 bylo Německo největší záchranou 

států postiženou evropskou dluhovou krizí. [21] 

V roce 2008 přijala německá vláda řadu opatření, která měla zmírnit dopady světové 

hospodářské krize. Vláda se nejprve zaměřila na stabilizaci finančních trhů. Byly vytvořeny 

následující dva balíčky, které mají přispět ke správnému fungování rozpočtové politiky a také 

pomoci podnikům i lidem.  

 

A) 1. KONJUNKTURÁLNÍ BALÍČEK tvoří některá následující opatření:  

Prodloužení doby, kdy zaměstnanec pobírá podporu při práci na zkrácený úvazek 

Jedná se o přechodné ustanovení v délce trvání jednoho roku. Vláda prodloužila 

pobírání podpory z 12 měsíců na 18 měsíců. Lidé se zkráceným pracovním úvazkem pobírají 

podporu od státu a přitom mohou rozšiřovat svou kvalifikaci.  Cílem tohoto opatření je pro 
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zaměstnance i pro podniky překlenout období, kdy je nedostatek zakázek. Nedojde tak 

k propouštění, stát není zatěžován pojištěním v nezaměstnanosti a podniky si mohou své 

zaměstnance udržet.  

Nový program pro starší a málo kvalifikované pracovníky  

Vláda zavedla opatření pro starší a málo kvalifikované pracovníky za účelem dalšího 

vzdělávání a zabránění propouštění. Cílem je zvýšit zájem zaměstnanců dále se vzdělávat, aby 

se vyhnuli nezaměstnanosti z důvodu nedostatečné kvalifikace. Tím se těmto lidem zvýší 

šance na získání zaměstnání a zvýší se počet kvalifikovaných odborníků. Zaměstnavatelé 

dostávají příspěvky na mzdové náklady, aby s těmito staršími a nekvalifikovanými lidmi 

nerozvázali pracovní poměr. Mimo jiné starší pracovníci dále dostávají příspěvky na vzdělání 

(pokud byli svým zaměstnavatelem uvolněni).  

 

Zvýšení daňových odpisů u některých řemeslných výkonů 

U řemeslných výkonů při údržbě a modernizaci rozšířila německá vláda daňové 

odpisy. Zdvojnásobila tím daňový bonus na 20 %. Cílem je posílit a stabilizovat zakázky.  

 

Osvobození nových osobních vozů od daně z motorových vozidel  

Toto ustanovení platilo pouze na dobu jednoho roku. Pro automobily, které spadají            

do Euro 5 a 6, se prodloužilo osvobození od daně na dva roky od první registrace. Opatření 

má za cíl zvýšit pořizování nových vozů. 

 

B) 2. KONJUNKTURÁLNÍ BALÍČEK tvoří některá následující opatření: 

Na začátku roku 2009 přijala vláda druhý balíček proti krizi. Obsahuje pakt                     

pro zajištění pracovních míst, stabilitu a posílení růstu a modernizaci země. Jsou to např. tato 

opatření: 

Snížení daní 

Od 1. ledna 2009 se základní nezdanitelná složka zvýšila na 7834 eur a dolní sazba 

daně klesla z 15 % na 14 %. Od roku 2010 se základní nezdanitelná složka zvýšila na 8004 

eur. 
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Snížení příspěvků na zákonné nemocenské pojištění  

Od 1. července 2009 stát zvýšil svůj příspěvek na nemocenské pojištění a tím se 

příspěvková sazba snížila o 0,6 %, činí tedy 14,9 %. 

 

Vetší přídavky na děti 

Všichni příjemci přídavků na děti obdrželi nově jednorázový příspěvek ve výši 100 

eur na každé dítě. Dále nezaměstnaní a příjemci sociální podpory obdrželi od července roku 

2009 na děti ve věku 6-13 let o 35 euro měsíčně výše (místo 211 eur 246 eur). Sazby se pro 

tuto věkovou skupinu zvýšily na 70 %.  

 

Práce na zkrácený úvazek  

Před propouštěním má přednost práce na zkrácený úvazek. Spolková agentura práce 

hradí zaměstnavatelům polovinu příspěvku na sociální pojištění. Pokud zaměstnanec práci na 

zkrácený úvazek využije ke kvalifikaci, jsou zaměstnavatelům příspěvky od agentury 

uhrazeny v plné výši.  

 

Komunální investiční program  

Jedná se o investici do budoucnosti z veřejných rozpočtů (spolky, stát, obce). Všechny 

tyto instituce mohou poskytnout prostředky zaměřené na budoucnost. Do oblasti vzdělání 

(vybavení školek, škol, podpora výzkumu), do infrastruktury (modernizace nemocnic, 

ochrana měst před hlukem, budování a obnova dopravních komunikací) i do ochrany klimatu.  

 

Úvěrový a záruční program  

Tento program podporuje investice a inovace. Cílem je zajištění úvěrů pro podniky. 

Dochází k lepším podmínkám bank skupiny KfW. Zřizuje se také nový úvěrový program pro 

větší podniky. 
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Zesílení poptávky po osobních vozech 

Na podporu poptávky po nových vozech bylo zavedeno šrotovné ve výši 2500 eur. 

Tyto peníze získá každý, kdo nechá sešrotovat minimálně 9 let staré vozidlo a koupí si nové 

auto. Prémie je poskytována na vozidla, která jsou zaregistrována do konce prosince roku 

2009. [26] 

4.3 ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ NÁSTROJŮ ROZPOČTOVÉ POLITIKY 

 Po předchozím shrnutí získaných informací je nyní důležité zhodnotit využití nástrojů 

v České republice stejně jako v Německu, a to nejen v oblasti krizového řízení, ale celkového 

čerpání státního rozpočtu pro pomoc podnikatelům, zaměstnaným i nezaměstnaným lidem 

v případě potřeby.  

Ekonomickou situaci České republiky můžeme považovat za stabilní. Míra 

zadlužení v soukromém i veřejném sektoru se nachází pod průměrnou mírou zadluženosti v 

EU.  Nutno ale dodat, že naše ekonomika je součástí zahraničního řetězce EU, protože přes 80 

% z objemu exportu je vyčleněno na trh v eurozóně. Třetina tohoto exportu míří právě do 

Německa. Lze tedy usuzovat, že úspěšnost českých firem je úzce spojena s prosperitou 

německé ekonomiky. Česká republika i Spolková republika Německo spolu obchodně i 

podnikatelsky spolupracují. Obě země mají dobře vytvořené nástroje fiskální politiky, 

z kterých umějí čerpat. Je všeobecně známo, že česká vláda i NERV se nechává inspirovat pro 

tvorbu nástrojů rozpočtové politiky v zahraničí, často zejména v Německu. A má to své 

důvody – co se osvědčí u německých sousedů má velkou šanci, že se také osvědčí u nás 

v Česku. Jako příklad lze uvést v ČR nově fungující kurzarbeit, který je nejlepším řešením 

problematiky, jak pomoci špatně fungujícím podnikům před propouštěním zaměstnanců a 

také chytrým tahem pro předcházení nezaměstnanosti, která se v ČR drží na poměrně stejné 

hladině už skoro rok. Často omílaný a na veřejnosti konzultovaný byl začátkem roku 2008 

také nový insolvenční zákon, z kterého nejen čeští podnikatelé, živnostníci, ale i občané 

velkou mírou čerpají finance ze státního rozpočtu. Využití nástrojů rozpočtové politiky je 

úspěšné nejen pro podnikatele. Tímto hospodařením se dobře plní funkce správného 

využívání rozpočtové politiky.  
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Německá ekonomika je v této chvíli nejsilnější evropskou ekonomikou, která 

v  poslední době stále více ožívá, a její vyhlídky jsou velmi příznivé. Nástroje rozpočtové 

politiky v tomto státě EU jsou daleko rozvinutější a více propracované do detailů než naše 

české, také se dotýkají se většího počtu odběratelů než u nás. Program pro začlenění 

starších a méně kvalifikovaných pracovníků na trhu práce velmi efektivně snižuje 

nezaměstnanost a také v ČR by našel své příznivce. Je ovšem možné, že se tímto systémem 

NERV nechá inspirovat a bude zaveden jako nástroj rozpočtové politiky i u nás.  
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají celého krizového 

řízení, včetně důvodů vzniků krizí. Jsou popsány také fáze jednotlivých období krize              

se symptomy, které jednotlivým fázím nasvědčují. Teoretickou část tvoří velmi důležité 

informace, jak krizím předcházet, což bývá paradoxně často podceňováno. Práce popisuje, jak 

má vypadat krizový scénář s krizovým plánem, a nezbytnou část, jak při krizi přistupovat 

k vedení lidí. Dále jsou ukázány návrhy, jak krizovou situaci řešit, ať už jak podnik zachránit, 

nebo jeho působení na trhu ukončit. 

V praktické části bakalářské práce jsou vysvětleny nástroje rozpočtové politiky a uvedeny 

některé příklady, jak státní rozpočet pomocí nástrojů rozpočtové politiky pomáhá financovat 

české podniky. Bylo nahlédnuto také do nástrojů rozpočtové politiky Německa a zhodnoceno 

využití nástrojů rozpočtové politiky obou těchto států. Česká ekonomika je součástí 

zahraničního řetězce Evropské unie, protože přes 80 % z objemu exportu je vyčleněno na trh 

v eurozóně. Třetina tohoto exportu míří právě do Německa. Česká ekonomika je tedy úzce 

závislá na prosperitě německé ekonomiky. Česká vláda i NERV se nechává často 

inspirovat nástroji rozpočtové politiky právě v Německu. Jako příklad lze uvést u nás nově 

fungující kurzarbeit. Byl navržen jeden z nástrojů, který by našel uplatnění i v Česku – a to 

program pro začlenění starších a méně kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Tento 

program by jistě našel perspektivní využití i u nás. Oba tyto státy efektivně využívají nástroje 

své rozpočtové politiky a podniky z nich umějí čerpat. Tímto hospodařením se dobře plní 

funkce správného využívání rozpočtové politiky. 

I přes to, že je krizové řízení v poslední době často diskutované téma, tak v manažerské 

disciplíně krizového řízení lze stále nacházet nové možnosti zlepšení.   
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