
 

 



 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce „Kapitálové trhy a jejich vývoj v době ekonomické krize“ je 

popsat a analyzovat finanční kapitálové trhy. Rozebrat jejich hlavní úlohu, význam a 

vyhodnotit jejich funkci v době ekonomické krize. Celou práci jsem rozdělila do 4 částí. 

První část je zaměřena na základní rozdělení kapitálového trhu, popis jednotlivých nástrojů 

a hlavních účastníků. V druhé části nastíním příčiny a důsledky finanční krize ve 

Spojených státech amerických. Ve třetí části hodnotím ekonomickou krizi v Evropě. Čtvrtá 

část se zabývá swot analýzou, kde uvedu jednotlivé pozitivní a negativní důsledky 

ekonomické recese. V závěru shrnu celou problematiku a také sdělím, k čemu jsem v této 

práci dospěla.  

 

Klíčová slova 
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papíry, trh, akciový index, burza cenných papírů, emise akcií, recese. 

 

Abstract 

The aim of my graduation theses „The capital markets and their development at the time 

economics crisis" is describe and analyze financial capital markets. Take to parts their 

leading role, meaning and evaluate their function at the time economics crisis. I divided 

whlhole work into 4 part. Forepart is bent on basic fission capital market, description single 

tools and of the essential participants. In second part foreshadow I causes and incidence 

financial crisis in the United States of America. In third part evaluate I economic crisis in 

Europe. Fourth part occupy by swot analysis, where bring in I individual positive and 

negative incidence economics recession. I sum up whole problems at the end and I 

communicate also, whither I attain in this work. 
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Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce „Kapitálové trhy a jejich vývoj v době ekonomické krize“ 

je popis a analýza finančních kapitálových trhů. Rozbor jejich hlavní úlohy, významu a 

vyhodnocení jejich funkce v době ekonomické krize.  

Finanční krize je v dnešní době nejaktuálnější téma. Denně slyšíme, kde jaká banka 

zkrachovala, kolik firem muselo sníţit svou výrobu a nemá odbyt, zaměstnanci, kteří 

museli opustit svá stávající zaměstnání, a tím se  také většina rodin ocitla ve finanční nouzi. 

Recese nezasáhla pouze bankovní instituce,  ale i řadu dalších odvětví a s nimi související 

kapitálové trhy, neboť jednotlivé firmy a domácnosti vlastnily akcie a cenné papíry jiných 

firem a bank. 

Svou bakalářskou práci jsem shrnula do 4 základních kapitol. V první části se zaměřuji na 

kapitálový trh, jeho základní charakteristiku, rozdělení a účastníky, se kterými se na trhu 

můţeme setkat. Nezapomenu zmínit ani základní nástroje, se kterými lze na trhu 

obchodovat. 

Druhá část líčí hypotéční krizi ve Spojených státech amerických. Podíváme se, co bylo 

příčinou jejího vzniku a jaké to mělo následky pro finanční a kapitálový trh.  

Jelikoţ jsou světové trhy propojeny, a co vniklo v USA, se dřív nebo později muselo 

přesunout i dále na východ, je třetí část souhrnem ekonomické recese v Evropě. Zde 

popisuji, jak se jednotlivé státy s krizí vyrovnaly a nakonec shrnu, u kterých států měla 

krize nevětší dopady a kde byly postihy nejmenší.  

Čtvrtou část věnuji swot analýze. Uvedu jednotlivé negativní i pozitivní dopady finanční 

krize. Také si představíme, jak by vypadal stát, kterého by recese neměla šanci zasáhnout.  

Na závěr shrnu celou problematiku a popíšu, k jakým skutečnostem jsem při vypracovávání 

této práce dospěla.  
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1 Kapitálový trh 
 

Podle doby splatnosti emitovaných a obchodovaných cenných papírů dělíme trh cenných 

papírů na kapitálový a peněţní. Na peněţním trhu obchodujeme s krátkodobými cennými 

papíry s dobou splatnosti do 1 roku. Na kapitálovém trhu se upisují, nakupují a prodávají 

investiční instrumenty s dobou splatnosti delší neţ 1 rok, resp. ty, které nemají dobu 

splatnosti stanovenou. Jedná se jak o dluhové, tak o majetkové cenné papíry.[1] 

Současný český kapitálový trh vznikl kupónovou privatizací státních podniků, která 

proběhla v první pol. 90. let a měla na vývoj kapitálového trhu značný vliv.[6]  

Můţeme jej charakterizovat jako komplex vztahů a subjektů, jejichţ základním cílem je 

zhodnotit středně a dlouhodobě volné peněţní prostředky, a to prostřednictvím jejich 

investování do cenných papírů a od nich odvozených investičních instrumentů.[3] 

Účastníky mohou být poskytovatelé sluţeb, emitenti cenných papírů, osoby zavázané 

z těchto cenných papírů, majitelé cenných papírů, emitenti a majitelé jiných investičních 

instrumentů.[10] 

 

Investičními cennými papíry jsou: 

 Akcie a jim odpovídající cenné papíry 

 Dluhopisy a jiné cenné papíry, ztělesňující pohledávku, s nimiţ je moţno 

obchodovat na kapitálovém trhu 

 Všechny ostatní obvykle obchodované cenné papíry, které opravňují nabýt 

cenné papíry upsáním nebo výměnou, nebo které zakládají právo na 

vypořádání v penězích, s výjimkou platebních nástrojů[1] 

 

1.1 Nástroje kapitálového trhu  

Cenné papíry kapitálového trhu se dělí na:  

 Obligace 

 Hypoteční zástavní listy 

 Komunální listy 

 Akcie 

 Investiční certifikáty 
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 Podílové listy 

1.1.1 OBLIGACE 

Obligace jsou cenné papíry vyjadřující dluţnický závazek emitenta vůči kaţdému vlastníku 

tohoto dokumentu. Jedná se o dlouhodobý úvěrový cenný papír, jehoţ splatnost je pevně 

stanovena. Jsou emitovány s cílem získání peněţních prostředků na delší dobu a s jistotou, 

ţe věřitel později od svého rozhodnutí neupustí.[12] Obligace mohou znít na jméno nebo 

na majitele. V současné době převládají obligace na majitele.  

 

Obligace se skládá ze 2 částí:  

 Pláště (vlastního dluţného úpisu) 

 kupónového archu s talónem 

Plášť obsahuje osvědčení o právním poměru delšího trvání, který opravňuje k určitým 

poţitkům (zpravidla úroku), dále zahrnuje údaje jako:  

- sérii a číslo cenného papíru 

- název cenného papíru 

- nominální hodnotu cenného papíru 

- úrok 

- název emitenta 

- termín splácení 

 

K vybrání důchodu slouţí vedlejší či podruţný cenný papír, který se nazývá kupónový 

arch, z něhoţ se odstřihují jednotlivé kupóny. Počet kupónu je závislý na délce půjčky, 

přičemţ na kaţdý rok připadají dva kupóny, protoţe úroky se platí pololetně. Kupónový 

arch je zakončen talónem (obnovovacím listem). Talón je legitimačním papírem, který 

opravňuje k vyzvednutí nového kupónového archu po vyčerpání kupónů starého archu.  

 

Z hlediska emitentů rozdělujeme obligace: 

a) státní, které emituje vláda nebo její instituce 

b) bankovní, které vydávají peněţní ústavy s cílem získat peněţní prostředky na 

delší dobu 

c) podnikové, jeţ emituje podnikatelský sektor s cílem získat dlouhodobý úvěr 

d) municipální, které vydávají obce či města s cílem získání peněţních prostředků 
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Na trhu vystupují i takové druhy obligací, které umoţňují prodlouţení nebo zkrácení jejich 

splatnosti, přičemţ emitent má právo upravit úrokové procento. U některých obligací je 

moţnost dřívějšího vypovězení ze strany vlastníka i emitenta.  

Splatnost klasických obligací je 5 aţ 30 let. Obligace se splácejí několika způsoby.  

o Jednorázově v termínu splatnosti 

o Anuitami 

o Slosováním 

Při jednorázovém umoření v předem stanoveném termínu má emitent k dispozici peněţní 

prostředky po dobu trvání půjčky a pravidelně se vyplácejí pouze úroky.  

Anuitní splácení znamená, ţe se kaţdoročně vyplácí stejná částka, a to ve formě úroku a 

úmoru. Anuity jsou stanoveny podle umořovacího plánu, v němţ je uvedena doba splácení, 

počet a výška anuit a u kaţdé anuity částka připadající na úroky a částka na úmor. Postupně 

v anuitě vzrůstá podíl úmoru a sniţuje se podíl úroku.  

 

1.1.2 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY 

Zástavní list je úvěrový cenný papír, který emituje peněţní ústav pro dluţníka, jenţ si chce 

od peněţního ústavu opatřit půjčku.[16] Peněţní ústav vyplatí dluţníkovi povolený a 

hypotekární zajištěný úvěr v zástavních listech. Půjčka je zajištěna zástavou.  

Hypoteční banka můţe vystavené zástavní listy sama převzít v nominální hodnotě povolené 

půjčky, přičemţ hodnota zástavního listu musí dosahovat minimálně 60 % zastavené 

nemovitosti[14], pak je prodá jako komisionář na účet dluţníka. Dluţníkovi pak vyplatí 

trţní cenu prodaných zástavních listů po sráţce úroků a provize. Dluţník můţe sám prodat 

zástavní listy za trţní cenu na finančním trhu, v tomto případě však musí hypoteční bance 

předem zaplatit úroky k nejbliţší výplatní lhůtě a provizi. Z půjčky platí dluţník hypoteční 

bance úrok a anuity. Z přijatých úroků vyplácí banka úroky majitelům zástavních listů a 

z anuit splácí tyto zástavní listy.  

Jednotlivé druhy zástavních listů můţeme rozlišovat podle určitých kritérií:  

 Podle vydavatele 

 Podle metody umořování – jednorázově splatitelné, vypověditelné, 

slosovatelné 

 Podle úročení – s pevným úročením, s proměnlivým úročením 
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1.1.3 KOMUNÁLNÍ LISTY 

Komunální list je úvěrový cenný papír, který emituje peněţní ústav pro veřejnoprávní 

instituce a orgány. Tyto listy jsou zajištěny majetkem a příjmy obcí. Emitují je obvykle 

hypotéční banky. Výnos emise je dán k dispozici příslušným obcím, městům nebo jiným 

zájemcům o půjčku jako úvěr, za který ručí příslušné veřejnoprávní instituce. [4] 

Komunální listy nejsou kryty hypotékou zapsanou do pozemkových knih jako u zástavních 

listů, ale garancí je existence veřejnoprávních subjektů (obcí, měst), které disponují 

určitými daňovými výnosy. Komunální listy se v mnoha směrech podobají zástavním 

listům.[2] 

 

1.1.4 AKCIE 

Jedná se o cenné papíry, které představují podíl na vlastnictví akciové společnosti, ta je 

vydává za účelem získání peněz pro svůj vznik nebo rozvoj svých aktivit.[8] Patří sem 

účasti ve společnostech s ručením omezeným a ve společnostech komanditních, stejně tak i 

podílová účast na akciových společnostech. Při akciích je odpovědnost akcionářů za 

činnost společnosti dána nominální hodnotou akcie. Při jiných typech účasti můţe být vyšší 

a je stanovena ve statutu společnosti.  

Kapitál akciové společnosti tvoří: 

a) vlastní kapitál, který se skládá ze splaceného akciového kapitálu a z rezervních 

fondů vytvářených z rozdělení zisku 

b) cizí kapitál, se získává bankovním úvěrem a emisí vlastních obligací akciové 

společnosti 

 

Základní kapitál se získává upisováním akcií. Při zaloţení akciové společnosti se podílníci 

zavazují vloţit určitý kapitál, upisují akcie. Akcie představuje část základního kapitálu 

akciové společnosti.[15] Zní na určitou pevnou částku, jmenovitou hodnotu.  

V akciové společnosti se vytvářejí orgány – valná hromada, dozorčí rada a představenstvo.  

Akcie se skládá z pláště akcie a kupónového archu s talónem. 

Plášť akcie potvrzuje vlastnický podíl na akciové společnosti a obsahuje:  

 název společnosti 

 výši základního kapitálu 
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 počet akcií 

 nominální hodnotu jedné akcie 

 místo registrace akciové společnosti 

 údaje o převoditelnosti akcie  

 podpisy představitelů vedení akciové společnosti 

 datum emise 

 u akcií na jméno i jméno majitele akcie[9] 

Kupónový arch s talónem slouţí k inkasu dividendy. Kupónový arch obsahuje 10 aţ 30 

kupónů. Na jednotlivých kupónech je uvedeno – název akciové společnosti, počet akcií, 

pořadové číslo kupónu, datum inkasa dividendy. Talón je legitimačním průkazem a slouţí 

k vydání nového kupónového archu. Talón obsahuje název společnosti a číslo akcie.  

 

Z hlediska práva účasti na řízení společnosti rozlišujeme:  

 akcie obyčejné (kmenové) – opravňují vlastníky účastnit se valné hromady 

akcionářů a pobírat důchod v závislosti na výši zisku společnosti. Tyto akcie dávají 

právo na 1 hlas na valné hromadě. Zakladatelské akcie poskytují právo na větší 

počet hlasů (např. i 100 hlasů) 

 akcie prioritní (přednostní) – dává právo na stálou výši dividendy (úrok). 

Vlastníci těchto akcií nemají právo hlasovat na valné hromadě akcionářů. [14]  

 

Z hlediska převoditelnosti rozlišujeme akcie: 

 na majitele – převádí se odevzdáním novému majiteli. Kaţdý majite l se povaţuje 

za akcionáře.  

 na jméno – převádí se indosamentem. Akcionáři jsou zaznamenáni v knize 

akcionářů podle jména, zaměstnání a bydliště. Kaţdý prodej akcie musí být 

oznámen akciové společnosti a nový majitel musí být zaznamenán v knize 

akcionářů[4] 

 

Indosament (jinak též rubopis směnky) slouží k převodu směnky. Je možný pouze u směnky 

na řad. Indosament se píše na rub směnky, kde indosant převádí práva ze směnky na 

indosatáře. Indosamenta tvoří řada datumů, jmen a podpisů (indosantů a jejich avalistů) 

tak, jak šli v čase po sobě při postupování směnky na další držitele (indosatáře). Závazek 

zaplatit sice stále zůstává na původním povinném, ale každý, kdo směnku postoupil dále a 
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je zapsán na rubu směnky, se tak sám vůči dalším držitelům stává ručitelem této směnky: 

ovšem pouze vůči následujícím držitelům, ne zpětně.1 

 

1.1.5 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY 

Investiční společnost je společnost, která se zabývá získáváním, investováním a 

reinvestováním kapitálu prostřednictvím cenných papírů, které spravuje jako zvláštní 

majetek. 

Investiční certifikáty jsou listiny, zaručující jeden nebo více podílů na investičním fondu a 

na jeho výnosech. Skládá se z pláště a kupónového archu. Můţe být nahrazen hromadnou 

listinou.  

 

Investiční certifikáty jsou: 

 papíry znějící na uţivatele 

 věcné cenné papíry 

 cenné papíry představující poměrný podíl na jmění fondu 

 rozděleny na malé dílky 

 bez pevně stanovené nominální hodnoty  

 bez práva na odebrání nově emitovaných cenných papírů 

 cenné papíry bez moţnosti rozhodování ve správě fondu 

 

1.1.6 PODÍLOVÉ LISTY 

Pomocí podílových listů je moţné vlastní kapitál zvyšovat. Podílový list se skládá z pláště 

a kupónového archu. Na přední straně je uveden především název společnosti a nominální 

hodnota, na zadní straně jsou uvedeny podmínky nabytí, obchodování a práva majitele. 

Kupónový arch je oddělený nebo spojený s pláštěm, skládá se z více postupně číslovaných 

kupónů, které se vyuţívají k realizaci majetkových práv.  

 

 

 

                                                 
1
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Indosament 
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Majitel podílového listu má tato práva: 

 podíl na zisku – závisí na zisku banky a vyplácí se 1 ročně 

 odebírací právo – má právo na nově emitované podílové listy, které pak 

nakupuje za zvýhodněný kurs 

 likvidační právo – majitel dostává při likvidaci společnosti podíl na majetku 

po splnění všech závazků společnosti 

 členské právo – majitel se můţe zúčastňovat valné hromady[4] 

 

1.2 Účastníci kapitálového trhu 

Hlavními účastníky kapitálového trhu jsou: 

 Investoři (věřitelé) 

 emitenti 

 zprostředkovatelé 

 

Pod pojmem investoři chápeme jednotlivé banky, domácnosti, firmy a obchodníky 

s cennými papíry, kteří své finanční prostředky investují a to v různých časových 

horizontech. Často je označujeme jako „přebytkové jednotky“, protoţe mají přebytek 

finančních prostředků, které chtějí jakýmkoli způsobem zúročit.   

Dalším subjektem jsou emitenti, téţ označováni jako „deficitní jednotky“. Řadí se mezi ně 

firmy, banky, stát nebo územně samosprávní celky, kteří pociťují nedostatek finančních 

prostředků a snaţí se je získat.  

Poslední skupinou jsou bankovní i nebankovní zprostředkovatelé (banky, spořitelny, 

finanční a úvěrové instituce), jejichţ úkolem je přesunout finanční prostředky od investorů 

k emitentům s minimálními náklady.[7]  

 

1.3 Členění kapitálového trhu 

 

1.3.1 Primární a sekundární trh 

Podle charakteru prodejů cenných papírů je moţno trh cenných papírů rozdělit na primární 

a sekundární trh. 
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Primární trh  

Primární trh je moţno charakterizovat jako rozhodující sloţku celého systému trhu 

s cennými papíry. Není tak efektní jako trh sekundární, ale právě na něm se naplňuje  

vlastní důvod existence finančního trhu a zároveň jeho základní úloha, tj. aktivizace 

dočasně volných peněţních prostředků a jejich alokace tam, kde jsou schopny se 

s maximálním efektem zhodnotit.[1]  

Funkce primárního trhu spočívá v tom, ţe umoţňuje získat kapitál a přímo přeměnit úspory 

domácností v dlouhodobé zdroje pro podnikání soukromých podnikatelů a pro potřeby 

státu.[2] 

Na primárním trhu se realizují specifické obchody s cennými papíry – emisní obchody – a 

setkáváme se zde s emitenty a upisovateli.[17] Komplex prací souvisejících s přípravou a 

vlastním provedením emise, včetně jejího následného zajišťování a podporování, 

organizuje sám emitent, nebo k tomu pouţívá firem cenných papírů, coţ jsou univerzální 

banky, investiční banky, velcí obchodníci s cennými papíry.  

 

Rozeznáváme: 

 Vlastní emise – můţe být levnější, hodí se jak pro malé a známé firmy, které 

nebudou mít problémy s právní či finanční stránkou emise, tak pro velké a známé 

firmy, které jsou schopny všechny očekávané i neočekávané problémy zvládnout 

vlastními silami. 

 Cizí emise – emisi provádí emisní konsorcium, v jehoţ čele stojí generální manaţer 

emise. 

 

Sekundární trh  

Trh, na kterém se obchoduje s jiţ emitovanými cennými papíry a mění se jednotliví 

majitelé.[13] Funkce sekundárního trhu spočívá v nákupu a prodeji cenných papírů na 

burze, resp. mimo burzu. 

Plní 2 základní funkce: 

 První funkcí je vytváření takových podmínek pro obchodování s cennými 

papíry, které pro toto obchodování vytvářejí nezbytný komfort pro případ 

potřeby získat investovaný kapitál před původně sjednanou splatností, a tak 

zvyšující jejich likviditu. Zvýšená likvidita se stává jedním z důleţitých 
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předpokladů jejich bonity a zároveň i faktorem, usnadňujícím upisování na 

primárním trhu. 

 Druhou funkcí je na základě nabídky a poptávky stanovit cenu investičního 

instrumentu, která pak v další emisi ovlivní jeho cenu na primárním trhu. 

Upisovatel na primárním trhu nezaplatí vyšší cenu, neţ tu, kterou podle jeho 

odhadu pro daný cenný papír stanoví sekundární trh. Čím vyšší bude cena 

investičního instrumentu daného emitenta na sekundárním trhu, tím vyšší 

emisní kurz bude moci stanovit tento emitent pro další emisi, a tím vyšší 

kapitál bude moci získat. 

 

1.3.2 Organizovaný a neorganizovaný 

Podle úrovně organizovanosti trhu je moţné dělit trh cenných papírů na organizovaný trh a 

neorganizovaný trh.[1]  

 

Organizovaný trh 

Pro obchodování s cennými papíry existují na českém kapitálovém trhu dva organizované 

trhy: akciová společnost Burza cenných papírů Praha, která vznikla v roce 1992 a akciová 

společnost RM – systém, která působí od roku 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu 

s cennými papíry.[6]  

Burza cenných papírů, které mohou mít soukromoprávní nebo veřejnoprávní formu[1], 

mají pevnou vnitřní organizaci, projevující se v existenci orgánů burzy.  

Tyto orgány rozhodují o: 

 Podmínkách obchodování na burze 

 Okruhu osob oprávněných obchodovat 

 Podmínkách obchodovatelnosti cenných papírů 

 Způsobu stanovení kurzů cenných papírů a formě jejich zaznamenávání  

 Burzovních poplatcích 

 Dalších otázkách, které ovlivňují chod burzy[2] 

 

Neorganizovaný trh  

Za neorganizovaný trh s cennými papíry můţeme povaţovat komplex vztahů a procesů, 

které vznikají, probíhají a završují se mezi jeho jednotlivé subjekty, aniţ by tyto vztahy a 
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procesy byly v daném přesně vymezeném časoprostoru jakkoli spojeny s organizovaným 

veřejným trhem.[1]  

Na neorganizovaném trhu jsou uzavírány obchody, v rámci kterých se zúčastněné strany 

svobodně dohodnou na předmětu obchodu, počtu cenných papírů, ceně, způsobu a času 

vypořádání. U zaknihovaných cenných papírů můţe být vypořádání těchto transakcí 

realizováno buď přímo ve Středisku cenných papírů, nebo prostřednictvím dceřiné 

společnosti BCPP Univyc. V případě listinných cenných papírů provádí vypořádání pouze 

Univyc. Vypořádání na neorganizovaných trzích probíhá podle poţadavků zákazníka buď 

jako dodávka proti zaplacení, nebo jako dodání bez zaplacení.  

 

1.3.3 Burzovní a mimoburzovní 

Organizovaný trh se dále člení na burzovní a mimoburzovní trh.  

 

BURZOVNÍ TRH 

Největším organizátorem trhu s cennými papíry v ČR je akciová společnost Burza cenných 

papírů Praha (BCPP), která vznikla v roce 1992.[5] Je zaloţena na principu, kde  se členy 

burzy mohou stát právnické či fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku. Předmětem 

činnosti je obchodování s cennými papíry. Podmínky členství upravuje zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu a burzovní pravidla. Pro obchodování na burze je potřeba mít zřízen 

účet u Střediska cenných papírů a zajištěn přístup do zúčtovacího centra České národní 

banky, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jeho přímých účastníků.  

Výkonným orgánem je Valná hromada, statutárním orgánem je burzovní komora. Na 

celkový chod burzy dohlíţí dozorčí rada, provoz řídí generální ředitel a dodrţování 

pravidel kontroluje výbor pro členské otázky.[11] Ţádosti o přijetí cenných papírů 

k obchodování projednává a schvaluje burzovní výbor pro kotaci a další činnosti provádí 

výbor pro burzovní obchody. 

 

MIMOBURZOVNÍ TRH 

V České republice je dosud jediným organizátorem mimoburzovního trhu RM – systém, 

a.s., která působí od roku 1993 jako organizátor mimoburzovního trhu s cennými papíry.[7]  

Jedná se o plně automatizovaný elektronický trh, na kterém se obchoduje přes internet nebo 

mobilní telefon. Jednotliví zákazníci, fyzické či právnické osoby, mohou na RM-Systém 
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vstoupit bez zprostředkování, musí se zaregistrovat na obchodním místě RM-Systému a 

zaloţit účet ve Středisku cenných papírů. Zákazníkům, kteří prokáţou dostatečné technické 

a organizační schopnosti, poskytuje RM-Systém statut tzv. zvláštních zákazníků, čímţ se 

odlišují od běţných zákazníků. Za zvláštního zákazníka se povaţuje zejména obchodník 

s cennými papíry.  

RM-Systém nabízí kromě obchodování také vypořádání obchodů a to během několika 

vteřin systémem dodání proti zaplacení.[6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

2 Počátky ekonomické krize v USA a její dopad na 

kapitálové trhy  

 

Krize. Téma, které slyšíme denně snad ze všech rádiových stanic, televize a vidíme na 

titulních stánkách novin a internetu. I ti, kteří se o ni vůbec nezajímají, určitě postřehli, ţe 

ekonomická krize, ať uţ jen z části nebo úplně, zasáhla naše ţivoty. Nedotkla se nás jako 

obyvatel například jen ztrátou zaměstnání, ale především našich úspor, které jsme vkládali 

do jednotlivých bankovních institucí. Postihla také jednotlivé firmy a lidi, kteří vlastnili 

jejich akcie. Existuje celá řada spekulací o tom, co a jak bylo a mnozí z nás se v tom ztrácí, 

ale pojďme si přiblíţit, kde to všechno vlastně začalo.  

Počátky dnešní ekonomické krize můţeme hledat ve Spojených státech amerických 

přibliţně od roku 2006, kdy bankovní instituce poskytovaly úvěry i méně bonitním 

klientům. Jednotlivé domácnosti si mohly uzavírat hypotéky a nikdo se nezajímal o 

základní údaje jako je výše příjmů, příp. ručení nemovitostí. Úroky jednotlivých bank 

začaly být proměnlivé a zvyšovaly se, čímţ se zdraţovaly i nemovitosti a došlo 

k neschopnosti splácení. Lidem, kteří neměli dostatek finančních prostředků, byly 

jednotlivé nemovitosti odebrány.  

To způsobilo problémy amerických bank. Některé zkrachovaly, jiné byly převzaty většími 

bankami, např. Merrill Lynch byla převzata druhou největší americkou bankou Bank of 

America. A původně zbankrotovaná banka Lehman Brothers se vrací zpět jako nová firma 

LAMCO.[19] V loňském roce zkrachovalo 140 amerických bank, coţ je nejvíce od roku 

1992. V roce 2008 zkrachovalo 25 bankovních ústavů a o rok dříve to byly pouze tři.[20] 

FED (americká centrální banka) během jednoho roku sníţila svou základní úrokovou 

sazbu, coţ můţeme vidět na grafu 1, kde v roce 2007 z hodnoty 6,50% spadla na hodnotu 

1,75% v roce 2008, coţ představovalo jednu z nejniţších hodnot v historii USA. FED 

pomohl nejen americkým firmám, ale i domácnostem. Příliv levných spotřebitelských 

úvěrů pokryl ztráty způsobené pádem cen akcií. Nízké úrokové sazby neměly pozitivní 

účinky. Ekonomiku sice dokázaly díky spotřebě domácností a levným firemním investicím 

stimulovat k vyššímu růstu, ale spotřeba domácností se tím více transformovala do 

spotřeby na dluh. Lidé začali nekontrolovatelně utrácet a to především v oblasti 

spotřebního zboţí. Kaţdý nakupoval zahraniční zboţí, protoţe díky vysokému kurzu dolaru 



14 

to bylo daleko výhodnější neţ zboţí americké. To způsobilo pád dolaru na světovém 

měnovém trhu.  

Graf 1: Základní úroková sazba FEDu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky2, vlastní 

úpravy 

 

Spojené státy americké jsou respektovány jako jedna z nejvyspělejších průmyslových 

velmocí světa. Vysoce diverzifikované struktuře rozvinutých technologií vévodí 

zpracovatelský průmysl, chemický průmysl a zpracování ropy, ocelářský průmysl, 

strojírenství, automobilový a letecký průmysl. Řada z nich byla krizí silně zasaţena. Na 

grafu 2 můţeme vidět, jak se vyvíjely ceny akcií v jednotlivých odvětvích. Asi je logické, 

ţe nejvíce došlo k poklesu ve finančním sektoru, dále pak v energetice a naopak nejméně 

ve zdravotnictví a spotřebitelském zboţí.  

Graf 2: Vývoj cen akcií v jednotlivých odvětvích: 

           

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zdroj: http://usakcie.com/ 
 

0

1

2

3

4

5

6

úroková sazba v 

%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

rok

Základní úroková sazba FEDu - centrální banky USA - konec roku 

(%)

úroková sazba 

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky2
http://usakcie.com/


15 

Akciový index Nasdaq 100, který zahrnuje 100 největších amerických a mezinárodních 

společnosti na akciovém trhu, se podle grafu 3 začal sniţovat přibliţně od roku 2008 

z hodnoty přibliţně 2 100 bodů, kde v roce 2009 dosáhl aţ na samotné dno a tou je hodnota 

1000 bodů a poté se opět začal zvyšovat. Začátek roku 2010 odstartoval na hodnotě 1 750 

bodů. 

Graf 3: index NASDAQ 100  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=trea_index_

graph&code=.NDX&period=5y 

 

Podniky se začaly dostávat do problému, spousta z nich musela sníţit svou výrobu a začalo 

také propouštění zaměstnanců. Počet bankrotů se během roku zvýšil o 35 procent na zhruba 

1,3 milionu případů. Počet zkrachovalých podniků se pohyboval přibliţně kolem 55 

tisíců[21], k nejsledovanějším patřily zejména automobilky General Motors a Chrysler. 

Počet nepodnikových bankrotů činil 1,25 milionu.  

Také trh práce se ocitl v problémech. Ubyla pracovní místa. V srpnu 2003 ubylo 42 000 

pracovních příleţitostí. Ve zpracovatelském průmyslu klesl počet míst o 28 000. Stavební 

firmy zrušily 27 000 míst a od září 2006 ubylo v sektoru jiţ 284 000 zaměstnanců. 

Stavebnictví je nyní kvůli krizi hypoték a trhu bydlení nejslabším místem celé ekonomiky.  

Celkově soukromý sektor vytvořil 1 000 nových míst, zatímco ve veřejném sektoru ubylo 

18 000 zaměstnanců. Zpomalil se rovněţ růst mezd a klesl průměrný počet odpracovaných 

hodin týdně.[22]  

 

 

 

 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=trea_index_graph&code=.NDX&period=5y
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=trea_index_graph&code=.NDX&period=5y
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Shrnutí – USA 

 

Spojené státy americké můţeme označit za viníky současné celosvětové finanční krize. 

Poskytování nejištěných úvěrů vedlo ke krachu velkých amerických bank, zadluţování 

domácností a firem. Nejsilněji dolehla krize na automobilový průmysl a bankovní sektor. 

Rizikové cenné papíry se dostaly do světových bank a tím způsobily rozrůstající se krizi i 

ve zbytku světa. Postupně docházelo k pádu akciových indexů.  

Amerika je povaţována za významného dovozce, a tím, ţe k lesla spotřeba, se dostaly do 

problémů i světové firmy dováţející do USA. Většina podniků byla nucena sníţit svou 

výrobu, některé dokonce zkrachovaly. Krize se dále projevovala růstem nezaměstnanosti, 

poklesem HDP.  
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3 Ekonomická krize v Evropě  

 

Jelikoţ jsou světové trhy a ekonomiky navzájem provázány, krize se postupně přesunula do 

Evropy, Asie a Austrálie.  

 

3.1 Česká republika 

 

Česká republika patří k zemím, které krizí nebyly příliš zasaţeny. Hrubý domácí produkt 

poklesl o -3,4 %, coţ je nejhorší propad v naší historii. Nejvíce zasaţeny byly převáţně 

banky a subjekty nabízející hypotéky. U ČSOB došlo k propadu o 90 %.  

Akcie na praţské burze začaly ztrácet, index PX klesá přibliţně od roku 2008, coţ je patrné 

z grafu 4. V únoru 2009 klesl aţ na hodnotu 640,9 bodů, coţ je pokles o 17,22 %. Akcie se 

tak ocitly na nejniţším bodě v průběhu asi 5 let.[23]  

Graf 4: Index PX  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Zdroj: http://www.bcpp.cz/On-Line/Indexy/ 

 
Začaly klesat akcie některých firem, např. u developerské firmy ECM poklesly o 2,30 % na 

285,10 Kč, u elektrárenské společnosti ČEZ o 0,89 % na 895 Kč a u Komerční banky o 

0,52 % na 3840 Kč.[24] Pokud investoři očekávají horší ekonomické výsledky firem, klesá 

tak jejich dividenda, coţ tlačí směrem dolů jejich cenu. Řada investorů začala akcie 

nakupovat na úvěr s tím, ţe je později budou moci prodat za vyšší cenu, která jim nejen ţe 

přinese zisk, ale zároveň pokryje i jejich úrok. To se samozřejmě nestalo. Lidé přestali být 

schopní splácet úroky a dostali tak do problémů nejen sebe, ale i jednotlivé bankovní 

instituce.[25]  

http://www.bcpp.cz/On-Line/Indexy/
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Postupně však začaly krachovat i podniky mimo finanční sektor. Strategickým odvětvím je 

automobilový průmysl, kde došlo k hromadnému propouštění zaměstnanců, např. 

automobilka Tatra propustila 1400 zaměstnanců.[26] I přes následky krize Česká republika, 

jako jedna z mála členských zemí, vyrobila loni 974 tisíc automobilů, coţ vykazuje nárůst 

o 3 %.[27] Další firmy, které musely sníţit svou výrobu díky nízké poptávce, byly 

například Třinecké ţelezárny, Evraz Vítkovice Steel a ArcelorMittal Ostrava, kde došlo 

k propuštění 350 zaměstnanců.  

Výrazně zasaţen byl i sklářský průmysl, kde se spousta firem ze skupiny Bohemia 

Crystalex Trading (BCT) a Porcela Plus dostala do konkurzu a mnoho lidí přišlo o své 

dlouholeté zaměstnání. Krize se dotkla také stavebnictví, textilního průmyslu a dalších 

sektorů hospodářství.  

 

3.2 Střední Evropa  

 

NĚMECKO 

 

Německo bylo koncem 80. let jednou z nejvíce prosperujících zemí Evropy. Krize zde 

naplno propukla koncem roku 2008 a začátkem roku 2009, coţ se projevovalo nadměrným 

růstem nezaměstnanosti. Počet nezaměstnaných se zvýšil o 34 000 aţ na 3 586 tisíc. Míra 

nezaměstnanosti byla 8,6 %. Kdyţ to porovnáme s rokem 2008, přibylo 78 000 

nezaměstnaných osob.  

Krize se také projevovala poklesem HDP, coţ můţeme vidět z následující tabulky 1. 

Sniţování HDP bylo zapříčiněno zejména nízkým exportem, ten se propadl o 7,3 %, coţ 

ubralo z HDP 2 procentní body.[28]   

 

Tabulka 1: Vývoj míry růstu HDP SRN – meziroční změny v % (ve stálých cenách)  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1,80% 2% 2% 3,20% 1,20% 0% 
-

0,20% 
1,10% 0,80% 2,90% 2,50% 1,30% 

Zdroj:http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-

zeme/4/1000636/, vlastní úpravy 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nemecko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000636/
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Ani bankovní sektor se finanční krizi nevyhnul. Do velkých problémů se dostala především 

německá finanční společnost Hypo Real Estate Holding. Vláda by na jeho záchranu měla 

poskytnout 27 miliard eur.[29] Německá vláda chce zavést daň, kterou by měly platit 

banky. Tímto opatřením by měly být získány peníze pro úhradu nákladů spojených 

s případnou budoucí ekonomickou krizí. Pro banky s vysokým rizikem by měl být poplatek 

vyšší. Sdruţení soukromých bank vyţaduje, aby se na dani podílel celý finanční sektor.[30]  

Tak jako v jiných zemích, i v Německu krize ovlivnila především odvětví průmyslu. 

V prosinci 2008 se průmyslová výroba propadla o 4,6 %. Nejdůleţitější odvětví 

představuje automobilový průmysl. Na konci roku 2008 jej krize velice zasáhla a celkový 

obrat poklesl o 0,9 %.[31] V roce 2009 poklesla produkce o 13,8 % na 5,2 mil. vozů.[27] 

Podle německého ministerstva hospodářství se předpokládá, ţe průmyslová výroba zůstane 

i nadále oslabena z důvodu nízké poptávky po zboţí ze zpracovatelských závodů. Jelikoţ 

více neţ 35 % našeho průmyslu směřuje do Německa a naše strojírenské firmy se 

významně podílejí na chodu německého průmyslu, je pro nás důleţité, aby se situace 

v Německu obrátila k lepšímu.[32]  

 

POLSKO 

 

Polsko ještě nedávno patřilo k nejchudším a nejméně výkonným zemím Evropské unie. 

Dnes je však předmětem obdivu a závisti většiny zemí kontinentu. Nezaměstnanost je 10,7 

%.[33] Polská ekonomika jako jediná dokázala odolat ekonomické krizi a i v tom 

nejhorším období neustále rostla (přibliţně kolem 5 %). Prvním důvodem, proč tomu tak 

bylo, je ta skutečnost, ţe Poláci ještě stále nemají zavedeno  Euro, tím pádem byli schopni o 

25 % devalvovat svou měnu vůči euru a tím taky podstatně zlevnit. Druhým důvodem bylo 

i to, ţe poláci ţijí podle hesla „dnes je dnes, a co bude zítra, nás nezajímá“ a nepřestali 

utrácet. Dříve si většina poláků pořizovala hypotéky ve švýcarských francích z důvodu 

neustálého posilování zoltého. Dnes se tyto hypotéky na trhu prakticky nevyskytují a poláci 

přešli na zolté.[34] 

V Polsku nedošlo ke krachu ţádné finanční instituce. Vzhledem k tomu, ţe Poláci příliš 

často nevyuţívají bankovních sluţeb, je finanční sektor relativně v bezpečí. Oproti tomu 

kapitálový trh zaţívá velké turbulence, jelikoţ jsou vazby mezi světovou a Varšavskou 

burzou silně propojeny. Vývoj polského indexu WIG 20 je zobrazen na grafu 5. Na 
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počátku roku 2009 se pohyboval na hodnotě 3 421 bodů a ke konci roku poklesl aţ na 

hodnotu 1747 bodů, coţ je pokles o 49 %.[35] Od roku 2010 však začíná mírně stoupat.  

 

Graf 5: Vývoj polského indexu WIG 20 za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdoj: http://investice.ihned.cz/c1-32362600-polsko-svetova-krize-nejvice-zaboli-zrejme-v-
roce-2010 
 

 
SLOVENSKO 

 

I Slovensko patří k zemím, kde měla krize velice mírný dopad. Zatím nejvíce se promítla 

v automobilovém průmyslu, kde došlo k propadu o 51,6 %.[36] Vláda sice zasáhla 

opatřením v podobě šrotovného, ale ani to průběhu krize nezabránilo. Ze třech hlavních 

automobilek, kterými jsou Volkswagen Slovakia v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v 

Trnavě a KIA Motors Slovakia v Ţilině, vyrobil nejvíce závod Kia a to 201 507 

automobilů.[37]  

Začala rapidně stoupat nezaměstnanost, v srpnu 2008 byla ještě na hodnotě 7,36 % a 

v prosinci roku 2009 se vyšplhala aţ na rekordních 12,66 %. Počet lidí, kteří hledají práci, 

se tak zvýšil na 335 490 osob.[38]  

Slovenské firmy dávají přednost úvěrovému financování před emitováním akcií a 

dluhopisů, z tohoto důvodu byl zde propad akcií v menším rozsahu neţ v ostatních 

zemích.[39]  

Hrubý domácí produkt (HDP) rostl aţ do roku 2007, kde dosáhl hodnoty 10,2 % (viz. graf 

6). V roce 2008 však tento růst klesl na hodnotu 6,4 %.[40] 

 

 

 

http://investice.ihned.cz/c1-32362600-polsko-svetova-krize-nejvice-zaboli-zrejme-v-roce-2010
http://investice.ihned.cz/c1-32362600-polsko-svetova-krize-nejvice-zaboli-zrejme-v-roce-2010
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Graf 6: Růst reálného HDP ve Slovenské republice (v %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://investice.ihned.cz/c1-32269180-slovensko-zasahne-financni-krize-neprimo; 

Eurostat (* - odhad) 

 

Na burze cenných papírů v Bratislavě se obchodovalo s cennými papíry za přibliţně 992,1 

mld. Sk. Za rok 2006 se obchodovalo s akciemi v objemu asi 1,24 mld. Sk.[41]  

 

RAKOUSKO 

 

Rakousko patří k nejbohatším a nejvyspělejší státům světa. Krize však na sebe nenechala 

dlouho čekat ani zde. Velký dopad měla zejména na trh práce. Začala růst nezaměstnanost. 

V roce 2009 došlo k postupnému úbytku pracovních míst. Míra nezaměstnanosti byla 

v roce 2008 5,8 % a v roce 2009 7,1 %. Celkový počet nezaměstnaných byl 260 309 osob. 

Krize také zásadně ovlivnila státní rozpočet a to negativně v podobě růstu státního deficitu.  

Vláda na ekonomickou krizi, která v plném rozsahu zasáhla Rakousko na konci roku 2008, 

zareagovala protikrizovými balíčky. Jednotlivé balíčky byly na stabilizaci finančního 

sektoru, na podporu hospodářství a v neposlední řadě také šrotovné. Díky jednotlivým 

opatřením začala postupně růst průmyslová výroba a export, na kterém je Rakousko silně 

závislé, a to především v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu. V roce 2009 

poklesla průmyslová výroba o – 5,5 %.[42]  

Vídeňská burza cenných papírů získala 92,4 % podíl v Burze cenných papírů Praha. Burza 

také spolupracuje s dalšími burzami jako např. v Bukurešti, Sarajevu a Banja Luce.[43]  

 

 

http://investice.ihned.cz/c1-32269180-slovensko-zasahne-financni-krize-neprimo
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Shrnutí – Střední Evropa  

 

Celkově lze říci, ţe krize zasáhla celou Evropu, avšak ze střední Evropy vyvázlo nejlépe 

Polsko, které v podstatě krizi nezaznamenalo a nedošlo ani k ţádnému hospodářskému 

poklesu.  

Krize nejvíce zasáhla bankovní sektor a postupně přecházela i na další odvětví. Způsobila 

růst HDP, zvyšování nezaměstnanosti, krach některých bankovních institucí a sniţování 

výrob u jednotlivých firem. Lidé se tak začali obávat jak o své zaměstnání, tak o úspory. 

Přestali investovat, coţ vedlo k celkovému poklesu akcií.  

 

3.3 Velká Británie  

 
Británie patří k zemím, které byly finanční krizí zasaţeny nejdříve. Ekonomika Velké 

Británie je díky HDP 3. nejlepší v Evropě a 6. na světě po USA, Japonsku, Číně, Německu 

a Francii. Jeho růst a následný pokles můţeme sledovat z grafu 7, kde se aţ do vzniku 

současné celosvětové finanční a hospodářské krize pohyboval okolo 3 %.[44] 

 

Graf 7: Hrubý domácí produkt Velké Británie (v %) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Zdroj: http://www.euroekonom.com/graphs-data.php?type=gdp-growth-britain&lang=cz, 
vlastní úpravy 

 
Od roku 2007 je Britská ekonomika v recesi a to z důsledků krize na trhu nemovitostí 

v USA. Postupně začala klesat hodnota nemovitostí, coţ ovlivňovalo především kupce, 

kteří čekali, zda cena nemovitostí neklesne ještě níţe. Banky se tak dostávaly do problémů 
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s likviditou. Vláda jim nabídla moţnost získat likviditu proti ručením svými aktivy 

v nemovitostech či směnkách.  

Silně zasaţen ekonomickou krizí byl bankovní sektor. Mezi nejvíce zasaţenou patří 

hypotéční banka Northern Rock, kterou se vláda rozhodla znárodnit, aby předešla 

mohutnějšímu rozšíření problémů.[45] S dalšími problémy se potýkala hypotéční banka 

Bradford & Bingley, která byla později také znárodněna a jejíţ část byla prodána španělské 

bance Santander.[46] 

V průmyslu došlo za posledních 10 let ke ztrátě aţ 1,25 mil. pracovních míst. Míra 

nezaměstnanosti je 7,9%.[47] Největší pokles produkce byl o 6,7% v roce 2008 u těţby 

surovin.  

Za významné centrum burzovního obchodu se povaţuje Londýn a to zejména 

v obchodování se zemědělskými komoditami a ropou. Tak jako kaţdá burza je i londýnská 

burza spojovaná s určitým indexem a tím je FTSE 100. Jedná se o nejvíce pouţívaný 

indikátor akciového trhu ve Velké Británii.[48] Jeho vývoj za rok 2009 můţeme posoudit 

z grafu 8. Jiţ od samotného začátku roku 2009 vidíme jednoznačný pokles a to z 6 800 

bodů na 3 600 bodů. Aţ koncem roku vykazuje index mírný nárůst.  

 

Graf 8: Index FTSE 100 za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.tradingglobal.cz/velka-britanie 

 

3.4 Francie  

 

 
Od roku 2008 dolehla i na Francii hospodářská krize, která se na francouzské ekonomice 

podepsala více neţ na Německé. Veřejné zadluţení se tak v důsledku krize vyšplhalo na 

konci roku 2009 aţ na 1457,4 mld. eur, coţ je v přepočtu asi 38,49 biliónů Kč.[49] HDP 

http://www.tradingglobal.cz/velka-britanie
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bylo v roce 2008 0,4 %, v roce 2009 dosáhl 7,9 % a pro rok 2010 se předpokládá okolo 8,2 

%.[50] Vláda navrhla řadu opatření, které by měly ekonomiku stabilizovat. 

Nezaměstnanost dosáhla v roce 2008 7,7 %, v roce 2009 9,6 % a předpokládá se, ţe v roce 

2010 dosáhne 10,7 %. V době krize veškeré firmy pozastavily nebo omezily svou výrobu, 

např. společnost Michelin. Nezaměstnanost se i nadále zhoršuje, jen za rok 2009 došlo ke 

zrušení 580 000 pracovních míst.  

Také průmyslem krize velice otřásla. Bylo zrušeno 410 000 pracovních míst a celková 

průmyslová produkce poklesla na 23,6 bodu v roce 2008. Nejdůleţitější pro francouzskou 

ekonomiku je stavebnictví a automobilový průmysl. Francie je 3 největším evropským 

výrobcem automobilů a v roce 2009 sníţila svou výrobu o 20,2 % na 2 miliony vozů[27], 

z tohoto důvodu bylo zavedeno důleţité opatření, a to šrotovné. I stavebnictví zaţívalo od 

roku 2008 útlum. 

Na paříţské burze, která je od roku 2000 součástí Euronextu, došlo k postupnému klesání 

akcií.[51] Index CAC 40, obsahuje 40 největších a nejlikvidnějších akcií a ještě v polovině 

roku 2008 se drţel nad hodnotou 4 800 bodů, postupně však ztrácel a začátkem roku 2009 

klesl pod úroveň 2 900 bodů, coţ vidíme jasně z grafu 9. Přibliţně od března 2009 se jeho 

hodnota začala postupně zvyšovat. Ke konci března 2010 se jeho hodnota vyšplhala aţ na 

4 000 bodů a i nadále se předpokládá mírný růst. Akcie Peugeotu v roce 2008 sice zaţívaly 

propad, ale od roku 2009 vystoupaly o 54 %, akcie Renaultu vzrostly o 41 %.  

 

Graf 9: Index CAC 40  

 

Zdroj: http://trhy.penize.cz/44782-cac-40 

 

http://trhy.penize.cz/44782-cac-40
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Ani francouzské banky se krizi nevyhnuly. Zpočátku to sice nevypadalo příliš tragicky, ale 

na počátku roku 2008 se ukázalo, ţe krize postihla finanční instituce jako např. Crédit 

Agricol a to ztrátou 3,3 mld. eur, SocGen ztrátou 2,6 mld. eur a v neposlední řadě také 

BNP Paribas ztrátou 1,2 mld. eur. Vláda na záchranu bank přijala opatření, a to 320 mld. 

eur garantovaných mezibankovních vkladů a 40 mld. eur uvolněných pro rekapitalizaci 

bank.  

 

3.5 Řecko 

 

Řecko patří k zemím s nejniţší úrovní HDP na obyvatele. První důsledky krize byly 

zaznamenány od roku 2008. Velkou slabinou řecké ekonomiky byla vysoká zadluţenost, a 

to jak vládního, tak i veřejného sektoru, a velký deficit obchodní i platební bilance. V roce 

2009 byl hrubý domácí produkt 12,7 %, coţ otřáslo důvěrou eurozóny.[52] V lednu 2010 

vzrostly příjmy řeckého rozpočtu o 16,6 %, to by mělo zajistit sníţení HDP na 8,7 %. [53] 

Průmyslová výroba klesla o 9,5 % a stavební výroba o 14,9 %. Postupně byla přijatá řada 

opatření, která byla nedostačující a krize se nadále prohlubovala. V březnu 2010 byla 

schválena další opatření, a to zmrazit penze, sníţit odměny zaměstnanců a zvýšit spotřební 

daň na tabák, alkohol a paliva. Největší pokles byl zaznamenán u oděvního a textilního 

průmyslu.[54] 

Nezaměstnanost by měla vystoupit aţ na 28 % na konci roku 2010. Pracovní síla je zde 

velice drahá a zaměstnavatelé radši zaměstnávají starší a zkušenější uchazeče. To 

představuje obrovskou nevýhodu u mladé generace. Z tohoto důvodu se chce řecká vláda 

zaměřit na rekvalifikaci dlouhodobě nezaměstnaných a zlepšení vzdělávacího systému.[55]  

V říjnu 2009 klesl akciový trh o 36 %, světový MSCI World poklesl pouze o 5 %.[56] 

V březnu 2009 prodalo Řecko dluhopisy ve výši 5 miliard eur se splatností 7 let. Do konce 

května však bude potřebovat 15,5 miliard eur, aby mohli refinancovat svůj dluh.[57]  
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3.6 Pobaltské státy  

 

ESTONSKO 

 

Z pobaltských zemí Estonsko jako jediné odolalo krizí, dá se říct nejlépe. Je to především 

z toho důvodu, ţe během hospodářského boomu nezačali estoňané bezhlavě utrácet 

přebytky rozpočtu a vytvářeli si rezervy, díky kterým byly dopady krize mírnější. Došlo 

k prudkému poklesu HDP. Míra nezaměstnanosti vystoupala v roce 2008 na 5,5 %, v roce 

2009 na 12,2 % a v roce 2010 bude aţ na 15,6 %.  

Průmyslová výroba klesá od ledna 2009 přibliţně o 30%. Textilní průmysl poklesl o 28 

%.[58] 

 

LOTYŠSKO 

 

Lotyšská ekonomika byla jednou z nejrychlejších v Evropě, především z důvodu tempa 

růstu HDP. V říjnu 2008 předpokládali finanční analytici, ţe Lotyšsko bude patřit k 15 

zemím, kde krize vypukne nejdříve. Tyto prognózy se brzy staly skutečností. Nejdříve se 

krize objevila na trhu nemovitostí, kde začala přibliţně v polovině roku 2007. Největší 

chybou bylo poskytování úvěrů a to jak hypotéčních, tak spotřebních nebonitním klientům. 

Byla přijatá opatření v bankovní i rozpočtové sféře, tím by mělo dojít ke stabilizaci 

ekonomiky a zvýšení její konkurenceschopnosti.  

Nejvýznamnější pro lotyšskou ekonomiku byl oděvní a textilní průmysl. Celkově průmysl 

zaznamenal pokles o 23,2 % v roce 2008 a v roce 2009 o 20,1 %. Na úřadu práce přibylo 

148 600 obyvatel.  

V roce 2009 zaznamenal bankovní sektor ztrátu 455,4 miliónů latů, v přepočtu 637,5 mil. 

eur.[59]  

 

LITVA 

 

Litva měla zpočátku jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik Evropské unie do doby, neţ ji 

v roce 2008 zasáhla ekonomická krize, která způsobila její pokles. Ten byl způsoben 

zejména poklesem stavebnictví o 43,3 % a maloobchodu a dopravy o 17,3 %.[60] Na konci 

roku 2008 byla nezaměstnanost 7,9 % a do poloviny roku 2009 se vyšplhala aţ ke 13,6 %.  
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Nejvíce krize postihla burzu cenných papírů, která poklesla aţ o 71 % a tím se stala nejhůře 

postiţenou oblastí.[61]  

 

Shrnutí – Pobaltské státy 

 

Pobaltské státy jsou členy evropské unie a v současné době jsou synonymem postupující 

ekonomické krize ve světě. Krizí byly postiţeny nejhůře z celé Evropy.  

Za centrum Pobaltí je povaţováno Lotyšsko, které bylo postiţeno nejvíce z uvedených 3 

zemí. Došlo ke škrtům v sociálních výdajích, byly sniţovány zejména mzdy, mateřská, 

důchody a největší pokles aţ o 50% zaznamenaly sociální dávky. Byly uzavřeny i některé 

nemocnice. Domácnosti se zadluţovaly u švédských bank, které jim nabízely půjčky 

v eurech. 

Litva došla aţ na pokraj státního bankrotu. Musela 1. ledna 2010 uzavřít jadernou 

elektrárnu Ignalina, coţ pro tento stát znamenal obrovský problém a byla nucena dováţet 

elektřinu z Lotyšska a Estonska a rovněţ tak z Ukrajiny, Běloruska a Ruska.  

Ekonomiky všech 3 státu drţely dlouhodobě kurzy svých měn vůči euru téměř fixně, čímţ  

ztráceli svou konkurenceschopnost a to nakonec vedlo k prohloubení krize. 
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4 Swot analýza – ekonomická krize 
 

Ekonomická krize ovlivňuje dění na finančních a kapitálových trzích po celém světě. Vše 

vypuklo na hypotéčním trhu v USA a postupně přecházelo do Evropy, Asie i Austrálie.  

 

Negativní a pozitivní dopady ekonomické krize 

Jiţ od samého počátku se krize projevovala negativně. Finanční instituce v důsledku 

hypotéční krize začaly zvyšovat své úrokové sazby, lidé tak nebyli schopni půjčky splácet. 

Banky byly nuceny zpřísnit podmínky poskytování úvěrů a lidé tak přišli o moţnost 

pořízení bydlení, jelikoţ jim to finanční situace nedovolila. V souvislosti s bankovní krizí 

se vše začalo promítat i do kapitálových trhů. Došlo k poklesu cen akcií, do kterých 

investovaly jak firmy, tak domácnosti.  Podniky se dostávaly do stále větších potíţí, klesaly 

jim zakázky a byly nuceny sniţovat výrobu. Následně na to došlo k propouštění 

zaměstnanců a s tím spojené zvyšování nezaměstnanosti. Pomalu ale jistě klesala ţivotní 

úroveň obyvatelstva. Lidé začali šetřit úplně na všem. Sniţovala se zahraniční i domácí 

poptávka. Stoupal stres a napětí mezi obyvateli. Zvýšila se konzumace alkoholu a 

tabákových výrobků a přibylo sebevraţd. Nejvíce krize postihla lidi s nízkými příjmy a 

nedostatečným vzděláním. Rostla zadluţenost a klesal hrubý domácí produkt. Dlouhodobě 

udrţovaný silný kurz měn vedl ke ztrátě konkurenceschopnosti.  

V následujícím grafu 10 je zachyceno pořadí dopadů ekonomické krize, které byly 

nejčastěji předmětem médií. Z uvedeného vyplývá, ţe nejčastěji se psalo o propouštění 

zaměstnanců a úbytku zakázek. Naopak méně častým terčem diskuzí byl pokles trţeb 

sluţeb maloobchodu a pokles ţivotní úrovně domácností.  

Graf 10: Dopady krize nejčastěji tematizované médii  

Zdroj: http://www.mediainfo.cz/temata/1611.html 
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Ačkoli se to můţe zdát nereálné, měla krize i pozitivní účinky. 

 

Důleţitým pozitivem byla nízká inflace a sniţování úrokových sazeb České národní banky. 

To byla šance pro bankovní sektor nabízet firmám více úvěru a půjček. Firmy byly nuceny 

k zefektivňování výroby, inovacím a změně portfolia výrobků či sluţeb. Krize pomohla 

podnikům k ozdravným a očistným procesům a přinutila je hledat nové a netradiční 

postupy. Dalším pozitivem bylo zavedení šrotovného, které sníţilo emise CO2 a přispělo 

k zdravějšímu ţivotnímu prostředí. Lidé se zamysleli nad svými výdaji a neutrácejí 

zbytečně tam, kde to není potřeba. Došlo k restrukturalizaci a konsolidaci trhu. Díky 

eliminaci slabých podniků se zvýšila konkurenceschopnost celého trhu.  

 

A jak by měl vypadat ideální stát, aby jej krize vůbec nezasáhla?  

 

Prvním a dá se říct i zásadním předpokladem by měla být nezadluţenost státu. Neměl by 

být příliš závislý na exportu a zároveň závislý pouze na 1 odvětví. Měl by zajistit lidem 

velkou moţnost pracovního uplatnění a to i pro ty s nedostatečným vzděláním. Měl by být 

politicky stabilní. Finanční instituce by se měly vyvarovat rizikovému obchodování na 

finančních trzích a měly by mít přísné podmínky pro poskytování svých sluţeb. Měl by se 

více soustřeďovat na reformy, především důchodovou a daňovou.  

Takovou zemi ve světě asi stěţí najdeme, alespoň ne takovou, která by dodrţela všechny 

kritéria. Nezbývá nám, neţ doufat, zda si z toho vezmeme nějaké ponaučení a vyvarujeme 

se stejných chyb.  
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Závěr 
 

Cílem mé práce byl popis a analýza finančních kapitálových trhů. Rozbor jejich hlavní 

úlohy, významu a vyhodnocení jejich funkce v době ekonomické krize.  

V první části jsem se zaměřila na teoretickou část kapitálových trhů. Specifikovala jsem 

nástroje, se kterými lze na těchto trzích obchodovat. Objasnila jsem jednotlivé účastníky 

trhu a definovala základní členění kapitálového trhu. Druhá část pojednává o ekonomické 

krizi v USA. Zde jsem se zaměřila na prvotní příčiny vzniku a definovala zasaţené 

segmenty. Další částí je krize v Evropě. Popsala jsem, jak se s krizí vypořádaly jednotlivé 

státy a v jakých zemích měla největší a nejmenší dopady. V poslední části jsem shrnula 

jednotlivá pozitiva a negativa dopadu krize, která se shodně projevovala v jednotlivých 

zemích.  

Ekonomická krize doslova otřásla celým světem a je úplně jedno, kde se v tu chvíli právě 

nacházíme. Postihla spoustu firem a institucí, některé země dovedla aţ na pokraj státního 

bankrotu (Řecko, Litva). I v samotných lidech zanechává hluboké rány související se 

ztrátou jejich zaměstnání. Mnozí z nás se ocitli na nízké hranici svých příjmů a jsou nuceni 

ţít skromněji, neţ byli zvyklí.  

Můţeme říct, ţe se krize ve většině zemí projevovala shodně. Bylo to zejména pokles HDP, 

růst nezaměstnanosti, sniţování zakázek jednotlivých firem, pokles akciových indexů. 

Vláda schválila řadu opatření, jimiţ se snaţila z krize vyváznout bez větších ztrát. Některá 

zabírala více, jiná méně. Nejvíce však zasáhla finanční sektor, postupně se rozšiřovala přes 

další odvětví aţ k samotným domácnostem.  

Nutno připomenout, ţe krize ještě stále neskončila a ačkoli se zdá, ţe to nejhorší je za 

námi, mohou být následky daleko tragičtější. Jak se krize bude vyvíjet v následujících 

letech a co vše nás ještě čeká? Existují dva druhy pohledu. Jedni se domnívají, ţe velká 

recese je jiţ za námi a vše se obrátí k lepšímu, jiní si myslí, ţe dosáhneme tzv. dvojího dna 

neboli dlouhodobé stagnace.  

Někteří ekonomové se dívají jen na kvantitativní ukazatele, jako je růst, nezaměstnanost a 

spotřebitelská inflace. Rozhodující však bude kvalitativní struktura ekonomiky, a s ní tedy i 

samozřejmě zaměstnanost. 

Do budoucna nám nezbývá neţ věřit, ţe se touto zkušeností dokáţeme poučit a 

v nejbliţších letech nás podobná událost nepotká.  
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