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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hospodářskou krizí, která postihla nejenom 

Českou republiku, ale celý svět. První část bakalářské práce se zabývá první 

hospodářskou krizí, která Českou republiku postihla v roce 1873. Druhou mnohem 

horší krizi Československo pocítilo ve 30. letech 20. století, o které se hovoří, že 

byla nejdelší a nejhlubší. V průběhu let 70. a 80. 20. století tehdejší 

Československá republika se potýkala s ropnou krizí. 

Druhá část bakalářské práce je zaměřena na současnou hospodářskou 

krizi, která je srovnávaná s krizí z minulého století. Rozebrali jsme některá odvětví, 

která byla postižena vlivem příchozí recese. Jaký vliv měla krize na naše 

zahraniční pracovníky a zda realizované návrhy na jejich pobyt byly účinné. Dále 

jsme rozebrali některé realizované a některé navržené návrhy Národního 

protikrizového plánu pro občany České republiky. 

Klíčová slova : hospodářská krize, nezaměstnanost, zahraniční pracovníci 

 

Summary 
 

My bachelor work is occupied with economic crisis, which befallen not only 

the Czech republic but all the word. In the first part of the bachelor work is 

occupied the first ekonomic crisis which befallen the Czech republic in 1873. 

Czechoslovakia fel  much worse the sekond crisis in 30. years at 20. century 

which was longest and deepest. Contemporary Czechoslovakia confended with oil 

crisis in process 70. and 80. years at 20. century. 

The second part of bachelor work is oriented at the present economic crisis 

which is comparing with crisis at last century. We analysed some branches which 

were depressed influence of arriver recession. Which influence had crisis on our 

foreign workers and if this realized propositions were sensitize on their residence.  

And then we analysed some realized propositions for people from the Czech 

republice by National opposite crisis plan. 

 

Key words : ekonomic crisis, unemployment, foreign workers
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1. ÚVOD 

Hospodářská krize je část hospodářského cyklu, který se periodicky 

opakuje a projevuje se zejména poklesem zaměstnanosti, nárůstem 

nezaměstnanosti, omezením výroby a v mnoha případech dochází i k likvidaci 

majetku. S krizí souvisí řada sociálních nepokojů, demonstrací a stávek. 

S první celosvětovou krizí se naše země, tehdy součástí Rakousko-

Uherské monarchie, potýkala již v 18. století a to v roce 1873. Tehdejší 

Československo postihla ve 30. letech 20. století krize, která byla často 

označována za nejrozsáhlejší. V této době Československá republika patřila mezi 

hospodářsky významné země Evropy. V současné době je hospodářská krize 

aktuálním tématem, o kterém se hovoří ve všech médiích. Současná krize 

nepostihla pouze Českou republiku, ale potýká se s ní celý svět. Toto téma 

zasahuje do všech oblastí života lidí a ekonomicky ovlivňuje celý svět. Každý 

se snaží s hospodářskou krizí vyrovnat a zabránit jejím negativním dopadům 

takovým způsobem, aby došlo co možná k nejmenším následkům. 

Vliv krize v České republice pocítil průmysl, kde má stát největší 

zaměstnanost než ve službách. Dále v těchto průmyslových odvětví jsou 

zaměstnáni málo kvalifikovaní zahraniční pracovníci, kteří vlivem krize jsou první 

na řadě při ztrátě zaměstnání. 

Příchod hospodářské krize znatelně ovlivnil cizince již legálně pobývajících 

na území České republiky a současně i cizince, kteří si teprve o vízum opravňující 

ke vstupu a pobytu na území České republiky požádali. Často jsme se potýkali 

s cizinci, kteří vlivem hospodářské krize dostali výpověď ze zaměstnání, na území 

České republiky se ocitli bez finančních prostředků k obživě. Mnohdy se jednalo 

o celé rodiny s dětmi. Tato situace mě přivedla na téma hospodářské krize.  

Jako státní zaměstnanci na Inspektorátu cizinecké policie Rumburk, 

konkrétně na skupině povolování pobytu, se zabýváme především povolovacím 

procesem ve věci udělování víz opravňujících cizince k pobytu na území České 

republiky. Především se jedná o dlouhodobé pobyty, které opravňují pobývat 
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cizince na základě zaměstnání, podnikání, studia, sloučení rodiny. Nejčastějším 

povoleným pobytem na území České republiky je zaměstnání, kdy příchodem 

hospodářské krize právě tito cizinci přišli o zaměstnání. Někteří z těchto cizinců 

využilo návrhu státu a to Projektu dobrovolného návratu a vrátili se zpět do země 

svého původu. Cizinci, kteří nevyužili dobrovolného návratu, pobývají na území 

České republiky nelegálně nebo využili možnosti změny účelu ze zaměstnání 

na jiné účely jako např. podnikání.  

Cílem bakalářské práce je charakterizovat dopady současné hospodářské 

krize na nejvíce postižená odvětví a na zaměstnanost zahraničních pracovníků. 

Provést analýzu možných řešení na zmírnění následků této krize. 
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2. Příčiny a následky hospodá řských krizí v minulosti 

V roce 1873 nás postihla první celosvětová krize, kdy došlo ke krachu 

vídeňské burzy. Další mnohem horší krize nás postihla ve 30. letech 20. století, 

která je označována za nejrozsáhlejší a nejvleklejší krizí v dějinách. V současné 

době se nejenom naše země, ale i ostatní státy na celém světě potýkají 

s hospodářskou krizí.  

2.1. První celosv ětová krize 

Před první světovou krizí v roce 1873 rostla průmyslová výroba v důsledku 

industrializace, průmyslové revoluce. Zároveň byl hospodářský rozmach podpořen 

i zmírněním překážek obchodu, tedy vliv politiky volného obchodu propagovaný 

především Velkou Británií, zvýšení mezinárodního obchodu a rušení dovozních 

a vývozních cel a zákazu přímých importů. Na základě technických pokroků 

a výrobních procesů vzrostla produktivita práce. Rozvoj železnice a námořní 

dopravy parníky zlevnily a urychlily dopravu. Investovalo se do různých druhů 

majetků. Růstem ekonomiky docházelo k vytváření nových podnikatelských 

příležitostí, které potřebovaly finanční zdroje v podobě akciového kapitálu. 

Tím vzrostl počet bank poskytujících úvěry. Došlo k nárůstu v bankovnictví, 

burzovních obchodů s cennými papíry a zakládání nových akciových společností, 

tzv. gründerský neboli zakladatelský boom, mnohdy pouze ze spekulativních 

důvodů a vidin vysokých zisků z prodeje akcií. Čím více banky poskytovaly úvěry, 

tím vzrůstala cena akcií a zadluženost v podnikovém sektoru. [9] 

2.1.1. Příčiny první celosv ětové krize 

Krach na burze není skutečnou příčinou krize, jedná se pouze o projev 

nerovnováhy na finančním trhu. Zakladatelský boom byl umožněn ve velkém 

měřítku poskytnutými úvěry, kdy většina z nich měla sloužit ke spekulaci 

s cennými papíry a pozemky. Věřilo se i v budoucí růst ekonomiky 
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a ve zhodnocení akcií, ať již kapitálových či dividendových, a také k růstu hodnot 

pozemků. 

Vedení podniků nemyslelo na možné problémy se splácením úvěrů 

a začaly pociťovat nedostatek finanční hotovosti. Takto předlužené společnosti 

nacházející se ve finanční tísni, následně ohlašují své bankroty. Velmi rychle 

následuje prodej cenných papírů a vypovězení poskytnutých úvěrů mnohdy 

vedoucích až ke konkurzům společností a následně i bank. Ústup investorů, 

krachy bank a železniční krize ve Spojených státech amerických to vše zapříčinilo, 

že v roce 1873 došlo ke krachu vídeňské burzy, která měla za následek propad 

na dalších významných burzách. [9] 

2.1.2. Následky první celosv ětové krize 

Krach na vídeňské burze a jeho následky v podobě první celosvětové krize 

se nevyhnuly ani českým zemím, v té době součástí Rakousko-Uherské 

monarchie. Zkrachovalo několik desítek akciových společností. Největší propad 

zaznamenala odvětví jako např. hutnictví, strojírenství, výroba surového železa 

a výroba litiny. Do roku 1878 došlo ke snížení výroby surového železa a to o 65% 

a ke snížení výroby litiny o 66%. V českých zemích zkrachovalo přibližně 

100 akciových společností. 

Zpět došlo k zavedení umělých překážek volného obchodu, které byly 

v době rozmachu zrušeny, jako např. překážky mezinárodního obchodu. Dále 

došlo k uplatňování celních válek a ochranářství. [9] 

2.2. Hospodá řská krize 30. let 20. století 

Hospodářská krize byla často označována za „velkou“, nebo 

se o ní hovořilo jako o „stoleté události“. 

Československá republika ve 20. a 30. letech 20. století patřila mezi 

hospodářsky významnější země Evropy. Největší část obyvatelstva, téměř 35% 

nacházela obživu v průmyslu. Československá republika se na světové 
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průmyslové výrobě podílela 1,7% a v té době se pohybovala na 10. místě 

světového žebříčku. Vedle průmyslové výroby si dobře vedlo hutnictví a hornictví. 

Dalším ekonomickým odvětvím v Československu bylo zemědělství a lesnictví, 

kde podíl lesů (33%) byl jeden z nejvyšších v Evropě. [4] 

Krize představovala hlavní zlom ve vývoji světové ekonomiky. Zachvátila 

celý svět, měla silný vliv na utváření nejenom hospodářského, ale i politického 

vývoje. 

2.2.1. Příčiny hospodá řské krize 1928 

Americká centrální banka Fed se rozhodla na počátku roku 1928 zvýšit 

úrokové sazby, které se staly neúnosné z hlediska hospodářství. To zapříčinilo, 

že dne 24.10.1929 došlo k prudkému poklesu cen akcií na Newyorské burze, a tím 

se dala do pohybu hospodářská krize. Akcionáři začali prodávat své akcie, tento 

vývoj vyvolal mezi akcionáři paniku a akcionáři se snažili prodávat své akcie 

za každou cenu. Vzhledem k tomu, že o tyto akcie neměl nikdo zájem, Newyorská 

burza byla nucena oznámit svůj krach. Vliv krachu na Newyorské burze vyvolal 

krach dalších amerických burz, protože se prodej akcií přesunul na tyto burzy. 

Tento den je považován za vypuknutí hospodářské krize. [20] 

Zesílená moc monopolů se snažila díky svému postavení na trhu držet 

vysoké ceny svých výrobků, čímž omezovaly spotřebu a zpomalovaly rozprodej 

nahromaděných zásob zboží, a bránily tak přirozenému východisku z krize. [4]  

Mnohé banky poskytovaly levné úvěry a nestaraly se, čím jim dlužníci ručí. 

Své zisky investovaly do akcií a nevytvořily si žádné rezervy pro případ, kdyby 

došlo k poklesu kurzů cenných papírů. Problém byl i v tom, že banky půjčily 

značné jmění akciovým spekulantům. Lidé začali vybírat z bank své našetřené 

úspory. Vzhledem k tomu, že banky neměly téměř žádné finanční rezervy, přivedly 

výběry úspor lidmi banky k jejich krachu. Došlo ke zhroucení hospodářství 

ve většině zemí. [20] 
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2.2.2. Hospodá řská krize v ČSR 

Důsledkem krachu akcií na americké burze se zhroutila ekonomika 

na celém světě. Vývoj hospodářské krize v Československu můžeme rozdělit na tři 

fáze. První fáze proběhla od přelomu roku 1928 a roku 1929 do jara 1931, kdy 

hospodářská krize měla v Československu menší dopad, než tomu bylo 

v sousedních zemích jako např. Německu nebo Rakousku. Tehdejší 

Československo postihla až druhá nejhlubší fáze, která přišla v létě roku 1931. 

Došlo ke krachu dvou světových velkobank, a to vídeňské Creditanstalt 

a německé Danatbak. To zapříčinilo, že lidé si začali vybírat své našetřené peníze 

nejenom z těchto bank, ale také z jejich poboček. Zahraniční banky odmítaly 

poskytnout československým podnikům krátkodobé úvěry především z důvodu 

nedostatku finančních prostředků, došlo ke stahování úvěrů a ke zmrazení našich 

pohledávek v cizině. Vlivem úvěrové krize došlo k velké zadluženosti 

v průmyslovém, zemědělském a obchodním podnikání. Státní rozpočet republiky 

končil pravidelně schodkem, viz. tabulka č. 1. Třetí, závěrečná fáze, proběhla 

v období od března 1933 do jara 1934, kdy se hospodářství tehdejšího 

Československa dostalo do velké deprese. [4] 

Tabulka 1  Údaje o státním hospodaření v letech 1929-34 podle závěrečných účtů (v miliardách) 

Rok 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

Rozpočtové 

příjmy 
10444 9645 9133 8368 7379 7492 

Rozpočtové 

výdaje 
10275 9928 12260 10258 9588 8880 

Schodek +169 -283 -3127 -1890 -2209 -1388 

Státní dluh 32670 33354 34654 35437 37328 38151 

Meziroční 

nárůst v % 

 
2,09 3,89 2,26 5,34 2,20 

Zdroj [4] 
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Nejkritičtější deficit státního rozpočtu byl v letech 1930 až 1934, kdy 

rozpočtové schodky byly jednou z příčin růstu státního dluhu. Stát přistoupil 

k personálním a investičním výdajům na školství, zemědělství a sociální péči. Stát 

si opatřoval prostředky na výdaje jednak půjčkami v cizině, dále vypsáním státních 

půjček, což mělo za následek prohlubování státních dluhů. [4] 

2.2.3. Následky hospodá řské krize 

Následkem této krize byla ekonomická situace u obyvatelstva velmi špatná, 

v některých oblastech se dostala na úroveň bídy. Došlo k výraznému poklesu 

v mezinárodním obchodu, viz. tabulka č. 2, což se států dotklo nejen ekonomicky, 

ale i politicky. [4] 

 

Tabulka 2  Dovoz, vývoz a saldo obchodní bilance ČSR v letech 1929 až 34 ( v miliardách Kč) 

Rok Dovoz Vývoz Saldo 

1929 19,99 20,50 0,51 

1930 15,70 17,50 1,80 

1931 11,80 13,10 1,30 

1932 8,20 7,40 -0,80 

1933 6,10 5,90 -0,20 

1934 6,40 7,30 0,90 

                                                                                            Zdroj [4] 

Zahraniční obchod představoval nejzranitelnější odvětví československého 

hospodářství (vývoz porcelánu, hudebních nástrojů, bižuterie, hraček atd.). V době 

hospodářské krize, tedy v letech 1929 až 1933 klesla hodnota zahraničního 

obchodu na 28,9%, export na 28,6% a import na 29,2%. Obchodní bilance 

v krizových letech v Československu byla aktivní s výjimkou let 1932 a 1933. 

V roce 1932 a 1933 současně se světovou finanční krizí zasáhla československý 

vývoz devalvace anglické libry, a tím došlo k snížení hodnoty zboží v zemích 

s měnou anglické libry. Většina zemí odebírala zboží právě z těchto zemí. Země, 
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které nedevalvovaly měnu, ztratily na trzích konkurenceschopnost, protože 

se v poměru k dané devalvaci zdražila hodnota jejich zboží. [4] 

Devalvací měny dochází k oslabení domácí měny vůči zahraničním 

měnám, což způsobuje zlevnění vyváženého zboží na zahraniční trhy a naopak 

zdražuje dovážené zboží. 

Hospodářský rozvrat měl za následek, že miliony dělníků zůstaly bez práce 

a další miliony pracovaly za částečné mzdy. Došlo k hlubokému poklesu 

v průmyslové výrobě a to takřka o 40%. Tím došlo k vyšší nezaměstnanosti, 

viz. tabulka č. 3 a došlo k nárůstu národního neklidu. Do roku 1932 asi polovina 

bank vyhlásila úpadek. Na denním pořádku byly demonstrace, stávky, hladové 

pochody nezaměstnaných a rolnické bouře. Ti, co ještě zaměstnání neztratili, 

se snažili stávkami zabránit snižování mezd a dalšímu propouštění. 

Nezaměstnanost postihla všechny sociální vrstvy. Velmi početnou část 

skupiny nezaměstnaných tvořili hlavně živnostníci, malí podnikatelé zanikli, 

absolventi škol nenacházeli uplatnění ani práci. [4] 

 

Tabulka 3 Míra nezaměstnanosti v letech 1929-34 v ČSR 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 

2,2 4,5 8,3 13,5 16,9 17,4 

Zdroj [4] 

Vzhledem k tomu, že se země postupně připravovali na možnou válku 

ve 30. letech 20. století v souvislosti s nástupem Adolfa Hitlera a nacistické strany 

k moci v Německu, došlo kiterHikkkkk oživení hospodářství v evropských zemích. 

Vznikla řada armádních zakázek, na jedné straně došlo k neúměrnému zbrojení 

ve spojitosti s nacistickou a fašistickou propagandou v Německu a Itálii a na druhé 

straně k zesílení obranyschopnosti státu, kde nejbližším příkladem 

je Československo s budováním pohraničních pevností nebo Francie 

s Maginotovou linií. 
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2.3. Krize 70. a 80. let 20. století 

Většina zemí jako Česká republika je závislá na dovozu ropy. Ropa patří 

mezi hlavní světové energetické zdroje, je důležitou surovinou pro většinu 

vyspělých ekonomik nejenom v průmyslovém odvětví, ale také v našem životě. 

Celosvětové hospodářství v této době bylo závislé na ropě, která pocházela 

z Blízkého východu. [16] 

Před první ropnou krizí došlo k velkému hospodářskému rozvoji 

a nezaměstnanost byla téměř nulová. Na začátku ropné krize stoupla cena ze tří 

dolarů za barel na více než pět dolarů za barel, postupně se v průběhu dalšího 

roku zvýšila cena na více než dvanáct dolarů za barel. Poté, co došlo ke snížení 

hodnoty dolaru oproti zlatu, měla tato změna za následek růst cen a pokles reálné 

hodnoty dolaru. Vývozci, kteří ropu vyváželi do celého světa, dostávali zaplaceno 

ve stejné částce v dolarech. Vzhledem k tomu, že došlo ke snížení hodnoty 

dolaru, vývozci si za vydělané peníze mohli koupit méně zboží než dříve. Růst cen 

ropy měl v tehdejší Československé republice za následek, že přestala růst 

ekonomika, zvýšily se ceny za produkty a následně se zvýšila i nezaměstnanost. 

[5] 

Hospodářská krize v 70. a 80. letech 20. století zvedla úrokové sazby, 

snížila poptávku po hotových výrobcích, včetně výrobků z nových průmyslových 

zemí třetího světa. 

Zvýšení cen ropy vyvolala arabsko-izraelská válka, kdy na válečný konflikt 

reagovala Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížením těžby ropy 

přibližně o 5%, aby mohla ovlivňovat cenu ve svůj prospěch. Země vyvážející ropu 

jsou: Írán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, Venezuela, později se přidaly země Katar, 

Libye, Indonésie, Spojené Arabské Emiráty a Niger. Ze zvýšení cen profitovali 

hlavně vývozci ropy a především země OPEC. Postavení OPEC, ale nevydrželo 

dlouho, začalo se těžit z nevyužitých nalezišť, snížila se poptávka po ropě, 

a to vedlo k propadu cen. [16] 
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3. Hospodá řská krize v sou časnosti 

Současná krize je srovnávána s krizí třicátých let minulého století a zároveň 

je považována za největší krizi od krize třicátých let dvacátého století. 

Prvopočátky obou krizí nacházíme ve Spojených státech amerických. 

V 30. letech 20. století bylo příčinou hospodářské krize nadhodnocení akciových 

trhů. Současná hospodářská krize má počátek na hypotečním trhu. 

3.1. Krizový rok 2007  

Ve Spojených státech amerických se objevil finanční propad burzovních 

trhů, který měl za důsledek, že rizikoví zákazníci nebyli schopni dostát svých 

finančních závazků. To se projevilo kolapsem amerických obchodníků 

s hypotékami a půjčkami. Ve Spojených státech amerických byly k dispozici levné 

a dostupné hypotéky, na které dosáhl prakticky kdokoliv, i lidé s nízkými 

a nestabilními příjmy, a to v mnoha případech i opakovaně, tedy mnoho lidí mělo 

hypoték vícero. Tyto hypotéky si obvykle půjčili méně vzdělaní lidé. Počet 

nesplacených hypoték ve Spojených státech amerických se dostal na nový rekord 

a desítky poskytovatelů úvěrů zkrachovaly. Většině lidí hrozí propadnutí zástavy 

nemovitostí kvůli nesplácení hypoték. Rostl počet nesplacených splátek úvěru 

a počet domků na prodej. O tyto nemovitosti nebyl zájem z toho důvodu, že ceny 

všech nemovitostí, tedy i nemovitostí zastavených, se začaly rázem propadat. 

Výrazně padaly americké akcie kvůli obavám, že problémy hypoték by mohly mít 

vliv na finanční sektor a celou ekonomiku. Největší francouzská veřejně 

obchodovaná banka BNP Paribas zmrazila výběr hotovosti ze tří svých fondů, 

jež investovali do rizikových hypoték ve Spojených státech amerických.  

Pro Českou republiku mají informace o těžkostech s americkými 

hypotékami dvojí význam. Za prvé, že něco podobného se může stát skutečností 

také v České republice a za druhé vývoj největší světové ekonomiky má vliv 

i na hospodářský růst a zaměstnanost v České republice. [3] 
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3.2. Krizový rok 2008  

Příčinou byla americká hypoteční krize v roce 2007, která postupně rostla 

ve finanční krizi v roce 2008. Významnou roli sehrála vysoká cena ropy, která 

vedla k poklesu reálného HDP a zvedla spotřebitelské ceny. Vysokou cenu ropy 

zapříčinily spekulativní obchody a rostoucí poptávka Číny před začínající 

olympiádou. Vysoká cena ropy snížila poptávku po ropě, a to vedlo k propadu cen. 

Na podzim roku 2008 udeřila finanční krize naplno, zkrachovaly přední světové 

banky a akciové trhy, cena ropy se propadla, viz obrázek č. 1. [19] 

Příčinou prohlubování krize je přes rozsah politických rozhodnutí, 

kdy finanční toky i nadále zůstávají pod tlakem a tím dochází k poklesu reálné 

ekonomiky. Problém spočívá v tom, že stále nedošlo k obnovení důvěry investorů 

a spotřebitelů, kteří by směřovali k záchraně ekonomik. Ceny aktiv nadále klesají, 

domácnostem ubývá bohatství a tím klesá spotřebitelská poptávka. [19] 
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Obrázek 1   Vývoj cen pohonných hmot   Zdroj (ČSÚ) 
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Prohloubil se útlum v průmyslu, a to v textilním, oděvním a ve sklářském, 

kde došlo k vlně bankrotů. To se začalo projevovat na zaměstnanosti v těchto 

postižených odvětvích. Nejvíce jsou ohroženi zaměstnanci s nízkou kvalifikací. 

3.3. Krizový rok 2009 

Většina českých firem na přelomu loňského roku skončila svoji výrobu 

na začátku měsíce prosince a zahájila ji na konci ledna letošního roku později než 

v předchozích letech. Dále se firmy setkaly s většími problémy při získání 

finančních prostředků od bank na financování svého provozu. Postiženy zůstaly 

i důležité makroekonomické ukazatele jako hrubý domácí produkt, inflace 

a nezaměstnanost.  

Počet nezaměstnaných neúměrně narůstá, poklesla výkonnost v odvětví 

obchodu, bankovním sektoru (peněžnictví, pojišťovnictví) a také ve stavebnictví, 

které se dotklo především pozemního stavitelství. Inženýrské stavitelství, které 

je dotované státními zakázkami, naopak posílilo, zejména na opravách, 

modernizacích a rekonstrukcích silnic, mostů, zateplování veřejných budov. [10] 

 

3.4. Vliv krize na makroekonomické ukazatele České republiky 

3.4.1. Nezaměstnanost na území ČR 

Nezaměstnanost je v podstatě nevyužití faktoru práce, plýtvání potenciální 

schopností nebo reálnou snahou pracovních sil nezařazených do pracovního 

procesu. Nezaměstnanost, viz. obrázek č. 2, je jeden z nejvíce sledovaných 

makroekonomických ukazatelů, neboť představuje ekonomický problém celé 

země. [11] 
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Obrázek 2   Počet nezaměstnaných na území ČR Zdroj [ČSÚ] 

Z grafu je zřejmé, že od poloviny roku 2008 dochází k nárůstu 

nezaměstnanosti, kdy jen za rok 2009 se nezaměstnanost zvýšila o 141 075 

nezaměstnaných. V letošním roce trend nezaměstnanosti narůstá, což je zřejmé 

z prvních dvou měsíců.  

3.4.2. Inflace 

Inflace, ekonomický jev, který označuje růst cenové hladiny, neboli snížení 

kupní síly peněz. Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým množstvím 

peněz a celkovým objemem statků a služeb, peněžně oceněných, za které jsou 

směňovány. Inflace nebo její opak deflace vyjadřují nerovnováhu a tím ovlivňují 

řadu významných faktorů.  

Centrální banky mají vliv na množství peněz, množství zboží a služeb 

je ovlivňováno tržními silami a produkčními schopnostmi hospodářství. Na straně 

poptávky a nabídky jsou faktory působící na rovnováhu cenové hladiny. Hlavní 

faktory, které ovlivňují vývoj míry inflace, viz. tabulka č. 4, jsou nájmy v bytech 

s regulovaným nájmem, ceny potravin, ceny energií, ceny pohonných hmot, atd.  
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Míra inflace se používá při úpravách a posuzování veličin, zejména 

při propočtech reálných mezd, důchodů apod. [1] 

Tabulka 4 Vývoj inflace v předešlých letech 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Zdroj [ČSÚ] 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2008 udeřila recese, inflace byla 

na vzestupu, hlavně kvůli vystřelujícím komoditním cenám. Některé hlavní faktory, 

které ovlivnily vývoj míry inflace v roce 2008 podle údajů statistického úřadu, byly 

nárůsty čistých nájmu v bytech s regulovaným nájemným (27%), zemního plynu 

(22%), elektřiny (9,5%), tepla a teplé vody (11%), pohonné hmoty (13%), tabákové 

výrobky (14%), atd. [1] 

Na míru inflace mají vliv především peníze a to ve chvíli, kdy se peníze 

utratí. Centrální banka může peníze tisknout, ale neumí zajistit, aby se natištěné 

peníze utratily. Měl by to ale být varovný signál, kdy za současné mnohem vyšší 

nezaměstnanosti se očekává, že inflace zůstane nízká a v příštích pěti letech 

dojde k pramalému oživení. Vždyť když se ekonomiky vzpamatovávají z recese, 

obvykle rostou tempem převyšujícím trend. To znamená, že i růst cen převýší 

trend. Skutečnost, že nemáme důkazy o tom, že by byly na obzoru vyšší ceny, 

prozrazuje, že nemáme skutečné důkazy o ekonomickém oživení. [18] 

3.4.3. Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je celková peněžní hodnota statků a služeb 

vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území 

(obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování 

výkonnosti ekonomiky států. 

Hrubý domácí produkt, viz. obrázek č. 3, představuje souhrn hodnot 

přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému 

národního účetnictví za produktivní včetně služeb tržních i netržních. Jde 

o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony včetně daní 
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z produktů a bez dotací na produkty. U netržních služeb je přidaná hodnota 

vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu. [7] 
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Obrázek 3  Vývoj hrubého domácího produktu Zdroj [ČSÚ] 

 

V roce 2009 měl na hrubý domácí produkt negativní vliv hlavně propad 

ve stavebnictví, v průmyslovém odvětví, kde má Česká republika největší podíl 

zaměstnanosti, a který měl výrazný pokles na zahraničních trzích. 

V prvním loňském čtvrtletí došlo k propadu hrubého domácího produktu, 

kdy ekonomika klesala i ve druhém čtvrtletí, a hrubý domácí produkt byl 

ve srovnání v řadě nejnižší za uplynulé tři roky. V posledních dvou loňských 

čtvrtletích byl pokles hrubého domácího produktu méně výrazný, v celoročním 

úhrnu však ekonomika propadla pod úroveň předchozích let. 

3.5. Shrnutí 

Současná hospodářská krize je srovnávaná s hospodářskou krizí 

z minulého století. 
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Česká republika měla jak v minulých letech, tak i v současné době největší 

podíl zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu. Příchodem hospodářské krize 

tento zpracovatelský průmysl byl značně omezen. Došlo k nárůstu 

nezaměstnanosti, kdy ve 30. letech 20. století míra nezaměstnanosti dosáhla 

17 %. V současné době se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 10 %. 

V roce 1934 státní dluh dosahoval částky 38 miliard Kčs, v současné době 

se státní dluh České republiky pohybuje kolem 1217 miliard Kč, což je přibližně 32 

krát vyšší, než byl v minulých letech. 

V současné době hrubý domácí produkt se pohybuje v záporných 

hodnotách, v 30. letech 20. století se hrubý domácí produkt neměřil. 
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4. Dopad hospodá řské krize v ČR na nejvíce postižená 

odvětví  

Světová hospodářská krize, která vypukla více než před rokem, dopadla 

i na ekonomiku v České republice. 

Česká republika má vysoký podíl zaměstnanosti v průmyslu než 

ve službách. Největší podíl v průmyslu má zpracovatelský, který má největší podíl 

ve výrobě potravin, výrobě a zpracování kovů, výroba automobilů 

a autopříslušenství. V českém průmyslu jsou i zaměstnáváni zahraniční 

pracovníci, kteří jsou málo kvalifikovaní. Podíl nejčastěji zaměstnaných cizinců 

v různých odvětvích můžete shlédnout v příloze č. 1.   

Český průmysl je propojený s exportem a je závislý na vývoji situace 

na zahraničních trzích. Český export je tvořen vývozem strojů (včetně automobilů), 

vývozem polotovarů a vývozem spotřebního zboží. Z této závislosti vyplývá, 

že zlepšení situace pro českou ekonomiku bude možné, pokud se zahraniční trhy 

zotaví a objeví se opět poptávka po produktech českého průmyslu. 

4.1. Finanční sektor   

V průběhu roku 2008 česká koruna takřka neustále posilovala vůči euru 

i dolaru. Vlivem hospodářské krize česká koruna klesala na nižší hodnotu k euru. 

Pokles koruny je způsoben špatnými ekonomickými zprávami a ne příliš příznivým 

vývojem v bankovním sektoru. Takovýto kurz zdražuje dovážené zboží. [13] 

Měnou rozumíme v podstatě peníze a vlivem hospodářské krize si lidé 

začínají tyto peníze držet doma, protože mají nedůvěru v bankovní sektor. Lidé, 

kteří si vydělané peníze drží doma, brzdí ekonomiku tím, že vydělané peníze 

neposílají zpět do oběhu. 

Zde je zapotřebí, aby stát motivoval obyvatele k posílání peněz do oběhu. 

Jednou z cest je snížení daní a zejména DPH, která povede ve své podstatě 
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ke snížení cen prodávaného zboží a nabízených služeb, a tím lidé budou více 

nakupovat, peníze se dostanou do oběhu. 

Další možností je zaručit obyvatelům jistotu uložených peněz v bankách. 

Zaručit se o jejich výplatu v případě krachu banky. Jedná se zejména o malé 

vkladatele, kterých je v našem státě většina. Toto již je v našem právním systému 

zakotveno, ale je třeba to lidem zdůraznit a zopakovat. 

Nebezpečí ve finančním sektoru lze spatřovat v několika odvětvích. Jednou 

z nich je růst zadluženosti domácností. Největší část zadluženosti představují 

hypoteční úvěry a jeden z největších problému se spatřuje v nebankovních 

institucích, které poskytují úvěry ve formě splátkového prodeje. Takto poskytnuté 

úvěry nelze jinak nazvat než nepřiměřené, jelikož úroky v některých případech 

přesahují i 50 % ročně. Tyto úvěry si obvykle půjčí lidé, kteří se nachází 

ve finanční tísni a neumí se dobře orientovat ve finančních otázkách. Pokud 

se ekonomická situace ještě zhorší, tyto lidé budou vyhledávat další pomoc. 

Hlavním problémem zadluženosti obyvatelstva jsou rychle rostoucí 

hypoteční úvěry, které si půjčují i lidé, kteří nespadají do vyšších příjmových 

kategorií. Z toho vyplývá, že tyto lidé nebudou schopni tyto úvěry splácet. 

Dalším nebezpečím ve finančním sektoru je oblast investičního 

bankovnictví. Sice tato oblast není v české ekonomice tolik rozvinuta jako 

v zahraničí, přesto se bude potýkat se stejnými problémy. Investiční bankovnictví 

spočívá v tom, že půjčené peníze z bank se investují do nákupu akcií některých 

firem s cílem realizovat některé projekty za účelem zvýšení jejich zisku. [1] 

Je potřeba, aby se v České republice stanovila jasná pravidla ohledně 

půjčování peněz a stanovil se dohled nad nebankovními institucemi, které 

poskytují úvěry, hypoteční úvěry, rychlé půjčky, atd. Stanovení jasných pravidel 

ohledně půjčování peněz právě od těchto nebankovních institucí.  

Následně by se měla zlepšit informovanost mezi obyvatelstvem ohledně 

těchto nebankovních institucí se zaměřením na prevenci a na informovanost 

možných rizik, které s nimi souvisí. Není možné, aby se půjčka řešila novou 

půjčkou. 
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4.2. Automobilový pr ůmysl a autop říslušenství 

 V souvislosti s hospodářskou krizí se nejčastěji mluvilo o ztrátách 

v automobilovém průmyslu, který má největší význam v české ekonomice. 

Předpokládalo se, že kvůli nízké poptávce bude muset většina automobilek omezit 

výrobu, v některých případech by mohlo dojít i na propouštění, což 

by poznamenalo řadu dodavatelů, u kterých by se objevily stejné problémy 

s vytížeností zaměstnanců a objemem výroby. 

 Dle sdělení MEDIAFAX ze dne 03.01.2010, bylo uvedeno, že hospodářská 

krize nepoznamenala automobilový průmysl tolik, jako jiné obory. Loni se v České 

republice vyrobilo rekordní množství aut, meziročně došlo k nárůstu výroby 

osobních a lehkých užitkových automobilů. Současně došlo ke spokojenosti 

různých dodavatelů, kteří vyrábí potřebné díly pro automobilky. [12] 

Dnes víme, že k nejhlubšímu propadu v automobilovém průmyslu nedošlo 

z důvodu zavedení tzv. šrotovného v některých zemích Evropské unie (Spolková 

republika Německo, Španělsko, Francie, Slovensko, Itálie), které zapříčinilo nárůst 

poptávky po nových vozidlech, což vedlo k nárůstu výroby těchto vozů. Na jedné 

straně český automobilový průmysl pouze těžil ze zavedení tzv. šrotovného 

v některých zemích EU, na druhé straně došlo k jednostrannému zvýhodnění 

v průmyslovém oboru a k poškození v ostatních odvětvích, které s automobilovým 

průmyslem nesouvisí. Dále zavedení šrotovného mělo kladný dopad na obměnu 

staršího vozového parku, na bezpečnost na silnici a na lepší životní prostředí. 

Česká republika také schválila návrh tzv. šrotovného, ale na tento projekt 

chyběli finanční prostředky. Dle mého názoru by tento projekt byl pouze 

krátkodobý a měl by diskriminační efekt. Diskriminaci lze spatřovat v podpoře 

pouze prodejců aut nikoli jiného druhu zboží. Je pravdou, že na automobilový 

průmysl je vázána řada dalších odvětví, ale to nemění nic na situaci zvýhodnění 

jednoho produktu nad druhými. 

Nedostatek poptávky na trhu by si výrobci aut měli vyřešit sami, 

a to např. snižováním nákladů, zvyšováním efektivity, zkvalitňováním 

a rozšiřováním svých nabídek, kladením většího důrazu na přidanou hodnotu 
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nebo investicemi do výzkumu a vývoje úsporných technologií, hybridních vozidel 

a alternativních pohonných jednotek, které jsou nezbytné pro jejich 

konkurenceschopnosti. 

 Zavedení a realizace šrotovného na jedné straně může být motivací 

ke koupi nového vozu, a to v důsledku vidiny poskytnuté slevy ve formě 

šrotovného. Na druhou stranu však v mnoha případech povede k odkladu nákupu 

jiných movitých statků, popř. i nemovitostí, bude tedy působit kontraproduktivně 

ve smyslu výdeje dalších peněz do oběhu. 

4.3. Cestovní ruch  

 Cestovní ruch je nejvýdělečnější částí v sektoru služeb. Jeden z výdajů 

rodin je dovolená, kterou v době hospodářské krize rodiny škrtají na prvním místě. 

Vzhledem k tomu, že lidé nevědí, zda ještě budou zaměstnáni nebo ne, volí 

dovolenou na poslední chvíli nebo tráví dovolenou na chalupách. Nejvíce 

postižené jsou malé cestovní kanceláře v okresech a krajích, kde se potýkají 

s větší nezaměstnaností. 

Mnoho českých hotelů a dalších ubytovacích zařízení zaznamenalo menší 

návštěvnost turistů a výrazný odliv cizinců. Kvůli rychlému posilování koruny 

se Česká republika stala pro zahraniční turisty méně zajímavou. [8] 

Úpadek ohlásilo několik českých kanceláří, činnost ukončila například 

CK Tomi Tour. Není zřejmé, zda za úpadek těchto cestovních kanceláří může vliv 

hospodářské krize, kdy při posilování koruny byly zahraniční dovolené pro občany 

České republiky levnější a dostupnější nebo zda je příčinou špatné hospodaření 

těchto cestovních kanceláří. 

Je potřeba zvýšit atraktivitu České republiky pro zahraniční turisty 

a motivovat i české občany k dovolené v tuzemsku. Utracené peníze by tak zvýšili 

příjmy ve státním rozpočtu. V tomto případě to není jen na bedrech státu, ale 

danou motivaci by měli upřednostňovat zejména dané regiony v čele se svými 

orgány – obce, kraje a následně až stát ve spolupráci s nimi. 
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To souvisí i se zvýšením bezpečnosti a dohledem a potíráním kriminality, 

zejména krádeží, tzv. kapesních zlodějů. Zaměřit by se státní orgány měly 

i nad kontrolou poskytovaných a nabízených služeb, a také nad tím, zda jsou tyto 

služby i správně finančně ohodnoceny. Jedná se o to, aby nedocházelo k situacím 

dvojích cen, jedny pro tuzemce a druhé pro cizince. Dále aby nedocházelo 

k „okrádání“ cizinců nadhodnocenými cenami (taxislužby, hoteliéři, atd.). 

4.4. Sklářství 

 Existence sklářského průmyslu v Čechách byla ohrožena v hospodářské 

krizi v 70. letech 19. století i ve 30. letech 20. století. Sklářský průmysl vždy 

nepříznivou hospodářskou situaci překonal. 

Český sklářský průmysl se již řadu let potýkal s poklesem zakázek, levnou 

zahraniční konkurencí, ale i manažerskými chybami. Problémy například propukly 

ve společnostech Bohemia Crystalex Trading, která sdružovala nejvýznamnější 

české výrobce užitkového skla a Porcela Plus. Většina firem skončila v konkurzu 

a o práci přišlo několik tisíc zaměstnanců. Podle odborníků hospodářská krize pád 

těchto skláren pouze uspíšila. 

 Firmy sklářského průmyslu jsou připraveni v okamžiku oživení poptávky 

zvýšit produkci. Všechny čtyři firmy zkrachovalé společnosti Bohemia Crystalex 

Trading získaly v roce 2009 nové majitele. Provozy firem, které byly zavřeny, 

zahájily výrobu, byť s omezenou kapacitou a s menším počtem pracovníků 

než dříve. [8] 

4.5. Textilní pr ůmysl 

 Dříve silné odvětví české ekonomiky se potýká s krizí a je v útlumu již řadu 

let. Současná krize tyto problémy podniků ještě umocnila. Řada firem je nucena 

uzavírat provozovny a propouštět. Podle odhadu Asociace textilního, oděvního 

a kožedělného průmyslu se tržby výrobců textilu v roce 2008 propadly 

o 16,5 procenta, nejvíce od roku 1999. [8] 
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Většina majitelů provozujících firem na území České republiky své firmy 

zavírají a přesouvají je do východních zemí, kde je levnější pracovní síla. Dalším 

velkým problémem je otevření vnitřního trhu asijské konkurence, která vytlačila 

český textilní průmysl z trhu a tím se propadla klasická textilní a oděvní výroba. 

 Stejně jako v ostatních vyspělých státech, tak i u nás muselo dojít ke změně 

struktury. Výrazně se omezila klasická textilní a oděvní výroba, snížil se počet 

provozů a závodů a tím i počet zaměstnanců.  

 Český textilní a oděvní průmysl nezaniká, ale přechází na výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou, které mají uplatnění v dalších odvětvích počínaje 

automobilovým průmyslem a konče zdravotnictvím. Jako příklad můžu uvést firmu 

KATAPULT, s.r.o., který se zabývá obšíváním volantů pro automobilku Mercedes. 

Dalšími příklady jsou firma ABONA a firma Johnson, které vyrábí potahy 

do automobilů a různé další firmy, které se nacházejí na území České republiky. 

V roce 2008 bylo v těchto firmách v Děčínském okrese celkem zaměstnáno 130 

zahraničních pracovníků, oproti tomu v roce 2009 jich bylo pouze 25, kdy došlo 

k poklesu o 105 cizinců. Jedná se o cizince z třetích zemí, kteří si žádali o nové 

pobyty nebo o prodloužení již stávajících rozhodnutí z úřadu práce.  
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5. Dopady krize na zahrani ční pracovníky 

 K 31.01.2010 bylo na území České republiky evidováno celkem 432 tisíc 

cizinců s povoleným pobytem, z toho bylo 42% s povoleným trvalým pobytem 

a 58% cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem (víza nad 90 dnů, dlouhodobý 

pobyty, přechodné pobyty občanů EU), viz. obrázek č. 4. 

 

42,00%
58,00%

cizinci s trvalým 
pobytem

cizinci s 
dlouhodobým 
pobytem

 

Obázek 4   Celkem cizinců s povoleným pobytem   Zdroj [MV] 

  

V roce 2009 došlo k mírnému poklesu pobývajících osob na vízum k pobytu 

nad 90 dnů třetích zemí z důvodu toho, že zastupitelské úřady České republiky 

v jednotlivých zemích světa vlivem hospodářské krize omezily příjem víz k pobytu 

nad 90 dnů (omezené byly žádosti za účelem zaměstnání, podnikání, účast 

v právnické osobě).  

 Nejčastějším povoleným dlouhodobým pobytem cizinců je pobyt za účelem 

zaměstnání, k 31.7.2009 je to 43,9%, v porovnání se stavem k 31.7.2008, kdy 

došlo k poklesu o 6,9%. 
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5.1. Počet evidovaných cizinc ů na úřadu práce   

Údaje o zaměstnanosti cizinců, viz. obrázek č. 5, na území České republiky 

vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o vydaných platných 

povoleních k zaměstnání cizinců a počtu informací o nástupu občanů EU/EHP 

a Švýcarska k výkonu práce, registrovaných úřady práce a z evidence o cizincích 

s živnostenským oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.  

 Povolení k zaměstnání může úřad práce cizinci vydat na pracovní místo, 

které je hlášeno zaměstnavatelem jako volné, které nelze s ohledem 

na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak 

a zaměstnavatel obdržel povolení získávat zaměstnance ze zahraničí. [6] 

Zaměstnavatel může zaměstnat cizince pouze tehdy, pokud splňuje tyto 

podmínky, cizinec má: 

• platné povolení od úřadu práce podle místa výkonu práce; 

• platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, popřípadě povolení 

ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání; 

• písemně uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo 

dohodu o provedení práce. [2] 
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Obrázek 5   Cizinci evidováni na úřadu práce  Zdroj [6] 

 Z grafu je zřejmé, že od roku 2001 do roku 2008 dochází k růstu počtu 

cizinců na území České republiky, kteří mají zájem pobývat na území České 

republiky za účelem zaměstnání. V době hospodářské krize tj. v roce 2009 došlo 

k jejich poklesu. Důvodem, kdy došlo ke snížení cizinců evidovaných na úřadu 

práce, bylo nepovolování rozhodnutí z úřadů práce a omezení udělování víz 

na českých zastupitelských úřadech v jednotlivých zemích. Nejvíce zahraničních 

pracovníků je zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu (textilní průmysl, 

automobilový průmysl), ve stavebnictví a ve velkoobchodu a maloobchodu (nákup 

a prodej zboží).  

5.2. Propoušt ění zahrani čních pracovník ů v důsledku 

hospodá řské krize 

Na území České republiky jsou zaměstnáni málo kvalifikovaní cizinci, 

kdy velká část z nich pracuje ve zpracovatelském průmyslu a více než polovina 

v nižších kvalifikačních třídách. Je samozřejmé, že tato skupina zaměstnanců 

bude při propouštění první na řadě. Vlivem ekonomické krize dochází 
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k velké migraci těch cizinců, kteří přicházejí o práci a zvyšuje se tak jejich 

zranitelnost vůči obchodování s lidmi a vykořisťování. 

 Vlivem hospodářské krize se zahraniční pracovníci dostávají do obtížné 

situace a existenčních problémů. Došlo k nárůstu protiprávního jednání spojeného 

s obcházením zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. Cizinci jsou zapojeni do kriminálních 

aktivit (pěstování konopí, nelegální výroba cigaret, atd.), organizovaného zločinu, 

včetně nucené práce a obchodu s lidmi, zvýšila se přeshraniční nelegální migrace 

cizinců. Narostl počet žadatelů o mezinárodní ochranu a počet cizinců, kteří jsou 

nelegálně zaměstnáváni. Děti těchto cizinců jsou často umísťováni do ústavu 

s náhradní péčí, v diagnostických ústavech, v dětských domovech, čímž dochází 

k nárůstu zátěže pro sociální systém a negativní dopady na systém zdravotního 

pojištění. 

 Vzniklé obtíže směřují ke zhoršení bezpečnostní situace České republiky 

a její řešení jsou finanční zátěží pro systém České republiky. Cizinci na území 

České republiky setrvávají nelegálně a služba cizinecké policie tyto osoby 

vyhledává.  Po jejich zadržení dochází k správnímu vyhoštění z území České 

republiky do jejich domovské země. Následně je takto vyhoštěným cizincům 

omezen vstup na území České republiky, eventuálně do celého schengenského 

prostoru. 
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6. Navrhovaná řešení ke zmírn ění následku 

Česká republika navrhla opatření, která měla zmírnit následky hospodářské 

krize. Snažila se vypořádat s cizinci na území České republiky, které se vlivem 

krize ocitli bez zaměstnání a finanční jistoty. Ale tato krize nepostihla pouze 

zahraniční pracovníky, ale také zaměstnance a podnikatele v různých odvětvích 

provozující svou živnost na území České republiky. 

6.1. Omezení ud ělování víz k pobytu nad 90 dn ů 

na zastupitelských ú řadech 

Česká republika je postižena hospodářskou krizí, na zastupitelských 

úřadech České republiky v zahraničí si cizinci podávají nové žádosti o vízum 

k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, podnikání, účast v právnické osobě. 

Na našem území se v té době nacházejí cizinci, kteří jsou málo kvalifikováni a jako 

jedni z prvních se ocitli bez zaměstnání. Přísun dalších cizinců na území není 

možný. 

Je nepřijatelné, aby státní orgány na jedné straně v souvislosti 

s hospodářskou krizí poskytovaly pomoc cizincům pobývajících na území České 

republiky a na druhé straně, aby agentury zprostředkovávaly zaměstnání novým 

zahraničním pracovníkům.  

Česká republika omezila příliv nových zahraničních pracovníků, 

kdy opatření souviselo v pozastavení vydání víz za vybranými účely. Z důvodu 

hospodářské krize se zastavil příjem žádostí na českých zastupitelských úřadech 

v zahraničí, aby se zamezilo nárůstu cizinců pobývajících na území České 

republiky. Jednalo se nejenom o účel zaměstnání, ale i podnikání a účast 

v právnické osobě. České zastupitelské úřady přijímaly pouze žádosti za účelem 

společného soužití rodiny a za účelem studia. Snahou České republiky bylo 

nezvyšovat počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří by se mohli 

dostat do nepříznivé situace při ztrátě zaměstnání a nezatěžovali tak finanční 

systém našeho státu. 
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Pokles přijatých žádostí na zastupitelských úřadech způsobil, že na území 

České republiky nedochází k nárůstu cizinců pobývajících na vízum k pobytu 

nad 90 dnů a k dlouhodobému pobytu. Pouze dochází k nárůstu cizinců, kteří 

žádají o povolení k trvalému pobytu. 

Z mého pohledu je toto opatření pouze dočasné, pouze do té doby než 

zastupitelské úřady začnou opět přijímat žádosti za vybranými účely, které byly 

pozastaveny. A na území České republiky bude opět narůstat počet cizinců 

pobývajících na našem území.  

Zpřísněním podmínek pro získání povolení k pobytu za účelem  zaměstnání 

by omezil přísun cizinců na území České republiky, např.: 

• Prověření firem žádajících zahraniční pracovníky. 

• Stanovení jasných podmínek pro zaměstnání cizinců a jasné podmínky 

v případě výpovědí (důsledné dodržování zákonů a kontrola – např. 

automatický přechod mezi pracovní smlouvou na dobu určitou a neurčitou, 

dále povinnost platit stanovené množství platů při výpovědích, dodržování 

podmínek výpovědí, dodržování povinností zajistit zaměstnancům práci 

i náhradní činnost). 

• Informovanost zaměstnanců ohledně jejich práv a povinností v zaměstnání.  

• Důsledná součinnostní kontrola mezi orgány Služby cizinecké policie, 

úřadem práce, Inspekce práce, živnostenským úřadem, finančním úřadem 

těchto zaměstnavatelů. 

6.2. Zavedení dobrovolných návrat ů pro cizince 

Ministerstvo vnitra v rámci své působnosti posuzovalo, co může přinést 

hospodářská krize, a provedlo analýzu bezpečnostních rizik spojenou 

s propouštěním zahraničních pracovníků. Jedním z výchozích bodů analýzy 

bylo také zjištění, že v první polovině roku 2009 měla skončit platnost až 68 000 

pracovních povolení. 

 Velké procento ohrožených cizinců tvořili přistěhovalci z Vietnamu, Ukrajiny 

a Mongolska.  
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Dne 9. února 2009 vláda schválila realizaci Projektu dobrovolných návratů. 

Cílem projektu bylo pomoci cizincům, kteří se vinou současné ekonomické situace 

ocitli bez pracovního uplatnění, chtěli zpět do vlasti a nebyli si schopni tuto cestu 

sami uhradit. 

Rizika pro občany a stát 

• zahraniční pracovníci se mohou díky krizi dostat do obtížné finanční situace 

a existenčních problémů 

• může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace ČR, její následné řešení 

by znamenalo značné finanční zatížení pro ČR 

Ministerstvo spatřuje v tomto programu cestu, jak zabránit zapojení 

nezaměstnaných migrantů do pochybných či přímo kriminálních aktivit. 

Dne 09.02.2009 bylo usnesením vlády České republiky č. 171 schválen 

Projekt dobrovolných návratů (I. fáze) pro cizince, kteří se na území České 

republiky ocitli bez zaměstnání a bez prostředků k pobytu a nemohli se tak dostat 

do domovské země. 

Garantem Projektu dobrovolných návratů bylo Ministerstvo vnitra ČR 

ve spolupráci se Službou cizinecké policie, Mezinárodní organizací pro migraci 

a Správou uprchlických zařízení. 

Projekt dobrovolných návratů byl koncipován pro prvních 2000 cizinců 

a měl trvat maximálně po dobu 8 měsíců. Cizinec zařazen do tohoto projektu 

získal letenku do své domovské země, příspěvek ve výši až 500 EUR 

pro dospělého a 250 EUR pro dítě do 15 let. Uvedená částka byla cizincům 

vyplacena až při odjezdu. 

Projekt dobrovolných návratů (I. fáze) byl ukončen dne 24.07.2009 

a náklady na její realizaci byly ve výši 60,2 milionu Kč. 
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Obrázek 6    Počet registrovaných cizinců ke dni 24.07.2009  Zdroj [MV] 

Dne 04.05.2009 byl usnesením vlády č. 588 schválen Projekt dobrovolných 

návratů (II. fáze), který byl schválen jako pokračování Projektu dobrovolných 

návratů (I. fáze). Cizincům, kteří byli zařazeni do tohoto projektu, byla hrazena 

cesta do domovské země, získali příspěvek 300 EUR pro dospělého a 150 EUR 

pro dítě mladší 15 let. 

Projekt dobrovolných návratů (II. fáze) trval od 27.07.2009 do 15.12.2009 

(pokud by se naplnil předpokládaný stav 4000 osob, projekt by skončil dříve), 

náklady na Projekt dobrovolných návratů (II. fáze) činily 50,7 milionu Kč. 

Posledním usnesením vlády č. 587 ze dne 04.05.2009 schváleným 

Projektem dobrovolných návratů je pro cizince v nelegálním postavení. Tato 

nabídka platila od 15.09.2009 do 15.12.2009 a byla pro neomezený počet 

zájemců. Cizinci, kteří byli zařazeni do tohoto projektu, se snížila délka zákazu 

pobytu na území ČR. Podmínkou bylo, aby cizinec měl platný cestovní doklad, 

dostavil se na příslušné místo dobrovolně a nebyl odsouzen za spáchání 

úmyslného trestného činu ani proti němu nebylo vedeno trestní stíhání. 
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Náklady na informační kampaň na tento projekt činil 1,5 milionu Kč. [14] 

Myšlenka projektu dobrovolných návratů byla dobrá za předpokladu, 

že cizinci budou mít o tento projet zájem. Bohužel v rámci zmíněného projektu 

pouze byla řešena cesta cizince z České republiky, nikdo se již nezajímal 

o skutečnost, zda se má cizinec kam vrátit.  Mnozí z nich se ve své vlasti kvůli 

cestě do České republiky velmi zadlužili, a to zejména proto, aby mohli zaplatit 

vyděračské poplatky prostředníkům, kteří jim slíbili najít lukrativní zaměstnání. 

Pro většinu cizinců se stal projekt z výše uvedených důvodů nezajímavým. Tito 

cizinci se do projektu nepřihlásili, je velmi pravděpodobné, že pobývají na území 

České republiky nelegálně, prostředky na obživu získávají z nelegální práce 

či kriminální činnosti. Ať nelegální migrace, či kriminální činnost cizinců mají 

v souhrnu negativní vliv na finanční zatížení České republiky. Jen pro zajímavost 

v roce 2008 bylo řešeno 77 cizinců pro spáchání trestného činu úzce souvisejícího 

s cizineckou problematikou (padělání veřejné listiny – cestovních dokladů, fiktivní 

sňatky apod.), v roce 2009 bylo řešeno již 155 cizinců pro trestný čin úzce 

související s cizineckou problematikou. Celkově bylo v roce 2008 odsouzeno 3932 

cizinců pro spáchání trestného činu, údaj o celkovém počtu odsouzených cizinců 

za rok 2009 není doposud znám, ale je předpoklad, že bude podstatně vyšší. 

Z pohledu státní příslušnosti jsou nejpočetnější skupinou cizinců, kteří páchají 

trestnou činnost občané Slovenska, následně občané Ukrajiny a Vietnamu. 

Přínos dobrovolných návratů pro Českou republiku byl zanedbatelný 

s ohledem na to, že v době hospodářské krize se ocitlo bez zaměstnání 53 842 

cizinců a dobrovolného návratu využilo přibližně 2000 cizinců, viz. obrázek č. 6,. 

Někteří cizinci, kteří zůstali na území České republiky, využívali možnosti změny 

účelu pobytu na území. Nejčastěji se jednalo o změnu účelu pobytu 

ze zaměstnání na podnikání a na sloučení rodiny s občanem České republiky. 

Cizincům, kteří zde pobývají za účelem podnikání, nelze dostupným opatřením 

dokázat existenci podnikání na území České republiky a tím dochází 

ke značným daňovým únikům v našem státě.  

Cizinci, kteří využili možnosti dobrovolných návratů, budou vyčkávat 

ve svých domovských zemích na první příležitost, kdy se budou moc vrátit zpět 
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do zemí, kde byli dříve zaměstnáni. Veškeré finanční prostředky, které vynaložil 

náš stát, mi připadají zbytečné a velmi velkorysé. Většina cizinců se opět vrátí 

na stejná místa, která v důsledku propouštění opustila. Pro firmy toto řešení 

je výhodné a to z důvodu, že cizinec má možnost vrátit se zpět do stejné firmy, 

kde již je zaučen a zapracován. 

Paradoxem je, že mezinárodní migrace za prací se automaticky snižuje 

kvůli špatným ekonomickým podmínkám, tedy dle mého názoru není třeba v tomto 

směru přijímat přísnější imigrační opatření a realizovat podobné výše zmíněné 

projety. 

6.3. Realizovaná a schválená opat ření Národního protikrizového 

plánu i pro ob čany České republiky 

6.3.1. Snížení sazby pojistného na nemocenské pojiš tění a státní politiku 

zaměstnanosti 

Snížením sazby se zruší sazby na pojistné na nemocenské pojištění 

a příspěvku na státní politiku, které je hrazeno zaměstnancem. Zaměstnanec 

odváděl ze své hrubé mzdy celkem 8% na sociální pojištění, od 01. ledna 2009 

zaměstnanec přispívá na důchodové pojištění ve výši 6,5 % sazby, což 

se projevilo ve zvýšení čistých příjmů domácností. Současně byly sníženy sazby 

pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem a to o jeden 

procentní bod. 

 Snížením této sazby má za účinek zlevnění pracovní síly, vytvoření 

poptávky a následné zachování 50. až 70 tisíc pracovních míst. Stát tak ušetří 

na sociálních transferech a platbách státu na státní pojištěnce. Celkové snížení 

pro rok 2009 se odhadoval na 18 mld. Kč, s tímto opatřením počítal návrh státního 

rozpočtu na rok 2009. [15] 

Toto snížení sazby na sociální pojištění tak motivovalo zaměstnavatele tím, 

že bude za zaměstnance odvádět menší platby. Ušetřené peníze může firma 

investovat jiným způsobem např. do nových technologií, přijmout nové 
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zaměstnance, nákup nových strojů atd. Současně je to motivace 

i pro zaměstnance z důvodu vyššího čistého příjmu. 

6.3.2. Zrušení povinnosti platit zálohy na da ň z příjmu pro subjekty 

zaměstnávající maximáln ě 5 zaměstnanc ů 

Fyzicky podnikajícím osobám nebo právnickým osobám z jiné samostatné 

výdělečné činnosti, které zaměstnávají maximálně 5 zaměstnanců, se zrušila 

povinnost platit zálohu daň z příjmu fyzických a právnických osob. [15] 

Toto opatření, je motivací pro malé zaměstnavatele a malé firmy, sníží 

si tak své náklady, nemusí vynaložit část svých peněz na zálohy na daň. Tyto 

peníze můžou investovat na své projekty, do nových technologií, atd. 

6.3.3. Podpora vzd ělávání a školení zam ěstnanc ů 

Prostředky jsou používány z Evropského sociálního fondu k vytvoření 

programů a školení zaměstnanců. Opatření spočívá v tom, že umožní podnikům 

obdržet dotace až na 80% mzdy zaměstnance. V době malé výroby 

by se zaměstnanci mohli zúčastňovat kurzů, které povedou ke zvýšení jejich 

kvalifikace, vzdělání, včetně jazykových a počítačových kurzů. Toto opatření 

by mělo umožnit podnikům, v době zmenšené poptávky po jejich produktech 

z důvodu hospodářské recese, přečkat i bez propouštění zaměstnanců. [15] 

Toto opatření je i přínosem pro zaměstnance, zvýší si tak kvalifikaci, 

znalosti a v mnoha případech i praxi, a tím mohou získat lepší uplatnění, či lepší 

postavení pro získání pracovního místa. 

6.3.4. Zvýšení výdaj ů na zajišt ění dopravní obslužnosti 

Jedná se o posílení spojů a mobilitu obyvatelstva do oblastí, které jsou 

postiženy hospodářskou krizí. Ministerstvo financí situaci řeší uvolněním až 2 mld. 

Kč ze státního rozpočtu. Podmínkou je, aby tyto zaměstnanci byli ochotni za prací 

dojíždět. Také dojde k lepší dostupnosti rekvalifikačních kursů. Opatření také 
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umožní, aby se pracovníci dostávali do zaměstnání podle pracovních potřeb. 

Rozšíření pracovní obslužnosti také přispěje k rozvoji tuzemského cestovního 

ruchu. [15] 

V České republice se stále potýkáme s neochotou za zaměstnáním 

dojíždět. Potýkáme se také s problémem, kdy ženy v České republice volí mezi 

rodinou nebo zaměstnáním. Vybudováním např. státních jeslí a rozšíření státních 

mateřských školek, by mohlo zlepšit situaci dojíždění za zaměstnáním. Rodiče 

by nemuseli hledat místo, kam by mohli umístit své děti. 

6.3.5. Posílení dota čního programu PANEL 

Dotační program PANEL je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj, 

který byl posílen o 500 až 750 mil. Kč. Tento program má podpořit rozvoj investic 

do oprav a rekonstrukcí panelových bytových domů, s prodloužením jejich 

životnosti, snížením jejich energetické náročnosti a omezením bezpečnostních 

rizik. V letech 2001 až 2008 bylo celkem opraveno 252 tisíc bytů, předpoklad 

dalších oprav 300 tisíc bytů a to v letech 2009 až 2011. Realizace programu má 

nejenom zvýšit kvalitu bydlení, ale také přináší oživení do podnikatelských činností 

a posílení zaměstnanosti v oblastech postižené krizí. [15] 

 Posílení tohoto programu jednoznačně souvisí i se situací, kdy přes 40% 

obyvatel v České republice žije v panelových domech. Pro obyvatele je to stále 

nejdostupnější bydlení. Proto investice do oprav jsou nejen nutností, ale i velkou 

příležitostí pro většinu firem účastnit se výběrových řízení a mít tak možnost 

uplatnění se na trhu. Opravy jsou však i přínosem do ekonomiky i pro životní 

prostředí – kdy zateplením se ušetří náklady na vytápění, zavedením nových 

rozvodů se též zlepší výkonnost a účinnost rozvodů tepla a také se sníží možné 

ztráty. 

6.4. Další návrhy Národního protikrizového plánu 

6.4.1. Podpora exportu 
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Opatření zaměřené na eliminaci či zmírnění rizik exportu, které budou 

využity ve společnostech vlastněné státem. Opatření by i mělo pomoci vývozu 

a také k přeorientování se na ostatní, dosud opomíjené a mnohdy perspektivní 

trhy, kterými jsou Ruská federace a nástupnické státy bývalého Sovětského svazu 

a dále např. na velmi perspektivní trh Vietnamu, kde by se velmi pozitivně dala 

využít spolupráce při prosazování na tamním trhu s vietnamskou komunitou 

již začleněnou do českého prostředí. Navýšením základního kapitálu České 

exportní banky se vytvoří prostor pro poskytnutí vývozu v dlouhodobějším objemu. 

[15] 

6.4.2. Snižování administrativních náklad ů a provozních výdaj ů 

Tento návrh by měl ušetřit náklady nejenom na straně ve státní sféře, ale 

také na straně poplatníka. Cílem vlády bylo snížit administrativní zátěž podnikatelů 

o 20% do roku 2010. Realizací navrhovaných změn by stanovený cíl vládou mohl 

být naplněn do konce roku 2010 a to na 26,9%. Odhad úspor z navrhovaných 

změn je cca 15 mld. Kč ročně. Tyto úspory přispějí ke konkurenceschopnosti 

českých podnikatelů a podniků. [15] 

Snížení administrativních nákladů by mohlo spočívat např.: 

• Odstraňování papírování, formulářů - lepší a vytíženější využití internetové 

technologie, např. datové schránky, které slouží k výměně písemností 

v elektronické podobě, stále jsou málo využívané. 

• Odstranit povinnost dokládat veškeré formuláře a potvrzení z veřejně 

dostupných rejstříků jako jsou rejstříky trestů, živnostenský rejstřík, 

obchodní rejstřík. Tyto údaje mají státní instituce možnost si opatřit sami, 

či si je na patřičném místě vyžádat (moc se zatím neděje). 



Marcela Klautzová: Hospodářská krize 
 

Most 2010  36 
 

7. ZÁVĚR 

Česká republika se ocitla ve velmi složité situaci. Na jedné straně stát musí 

snížit schodek státního rozpočtu a na druhé straně se musí vypořádat 

s hospodářskou krizí. V době krize je potřeba, aby stát uvolnil více peněz 

do oběhu a tím snížil následky krize, která naší zemi postihla, ale jakým způsobem 

to provést, aby nedošlo k dalšímu prohlubování státního rozpočtu? 

Vzhledem ke skutečnosti, že Českou republiku postihla krize, stát se snažil 

přijmout veškerá opatření, která by snížila její dopad.  Česká republika má největší 

podíl ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém jsou často zaměstnáváni 

zahraniční pracovníci. Tito zahraniční pracovníci se podílejí na práci v ČR 

převážně v oblasti málo kvalifikovaných či vůbec nekvalifikovaných pracovníků, 

tedy v profesí nejhůře ohodnocených, a v mnoha případech dochází k začlenění 

nelegálně pracujících cizinců na pracovní místa pro většinu českých občanů 

neatraktivních (stavebnictví, zemědělství, potravinářství, textilní průmysl apod.). 

Je pochopitelné, že dopad hospodářské krize současnosti postihl tyto pracovníky 

v první řadě. Logickým postupem vlády ČR bylo tuto situaci řešit co nejrychleji, ale 

zároveň měla být řešena co nejekonomičtěji. Omezení či zastavení přijímání 

nových žádostí k pobytu za účelem zaměstnání a omezení vydaných povolení 

k zaměstnání úřady práce je zcela v souladu s řešením dané situace. Toto 

omezení není na dlouhou dobu a už teď mnoho českých zastupitelských úřadů 

právě tyto omezené žádosti opět přijímají. Oproti tomu projekt dobrovolných 

návratů sice jednorázově pomohl vyřešit situaci nejen do projektu zařazených 

cizinců, ale i případné problémy s bezpečnostní situací ČR, zejména z pohledu 

nelegálně pobývajících cizinců. Za nešťastné bych však považovala 

ono „kapesné“ pro cizince zařazené do projektu. Jedná se zcela jistě o výdaj 

ze státního rozpočtu ČR, který je velmi nespravedlivý nejen pro cizince 

nezařazené do projektu, ale především pro občany ČR, kteří vlivem krize také 

přišly o zaměstnání. To pomíjím tu skutečnost, že jakmile podnik, který vlivem 

krize propustil cizince, a který byl zařazen do projektu dobrovolných návratů, 
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začne po krizi opět nabírat nové pracovní síly, prvotně se obrátí již na zaučené 

bývalé zaměstnance. 

Realizovaná a další navrhovaná řešení Národního protikrizového plánu 

ve svém celku měla zmírnit dopad hospodářské krize zejména u subjektů, na něž 

je daný plán zaměřen. Je však zcela jasné, že Česká republika sama o sobě 

nepřekoná současnou hospodářskou krizi. Bohužel se stále orientujeme 

na vybrané hospodářské trhy a jiné velmi často opomíjíme, jako např. Čínu, 

Vietnam nebo Rusko. Chybí velmi rychlé zhodnocení nových perspektivních trhů 

pro Českou republiku a včasné prosazení se na daných trzích.  

Finanční omezení navrhovaná a mnohdy uskutečněná představiteli ČR 

v souvislosti se snížením schodku státního rozpočtu a v době současné 

hospodářské krize o to více nutná, jsou bohužel situována na skupiny občanů 

s podprůměrnými příjmy, což samozřejmě vyvolává nelibost a neochotu s daným 

stavem cokoli podniknout. Zde by měli být přední představitelé i firmy ČR 

vzorovým příkladem. Tím myslím neodůvodněné odměny manažerům vlastněných 

státem jako např. ČEZ nebo ČSA.  

Současná hospodářská krize a její průběh v ČR je tedy velmi závislý 

na ostatních ekonomických trzích, zejména západní Evropy a USA, a jejich 

oživení. Je však důležité orientovat se i na další trhy, kde je při prosazení 

se na těchto trzích možné oživení české ekonomiky. 

Dalším velmi důležitým krokem by mělo být přesvědčit české domácnosti 

k uvolnění svých financí a uvedení jich do oběhu. Tento krok však v době spousty 

nejistot je spíše přáním než realitou.  
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Příloha č. 1 Cizinci evidovány na úřadu práce – 10 nejčetnějších zemí 

k 31.12.2009  
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