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ÚVOD 
 

O ekonomickém dění v kaţdé společnosti můţeme hovořit jako o neustálém pohybu, 

změně, trvalém kolísání.  Ekonomika se snaţí dostat se  do rovnováhy jako nejefektivnějšího 

stavu, ovšem v praxi dochází k řadě různě velkých výkyvů a změn tohoto rovnováţného stavu, 

které provází celá škála negativních jevů, jakými jsou například nedostatkovost, inflace, vyšší 

nezaměstnanost, růst vnitřního  zadluţení včetně podnikové platební neschopnosti, zahraniční 

zadluţení.  

Takové střídání růstu a poklesu nazýváme hospodářský cyklus.  

Ve fázi expanze (konjunktura) se ekonomice daří, rostou zisky podniků, investice, platy, 

spotřeba statků a sluţeb. Ekonomika dosahuje vrcholu, ale  zároveň je jiţ za hranicí svých 

moţností, poptávka začíná zaostávat za nabídkou. Přichází fáze recese, ve které se poptávka 

zcela zabrzdí, firmy mají problémy s  prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost. Výkonnost 

ekonomiky jako celku klesá, nastává fáze krize. V pokročilém stádiu krize jiţ ekonomika 

nedokáţe plně vyuţít své zdroje a dostává se pod hranici svých moţností. Firmy, které přeţijí 

recesi či krizi, se ve fázi sedla (dna) dostanou se svou nabídkou opět do souladu s poptávkou a 

znovu pomalu nabíhá fáze expanze.  

V úvodu své bakalářské práce přiblíţím prostředí, ve kterém dochází k finačním krizím, 

tedy finanční trhy. Dále charakterizuji pojem finanční krize. 

Připomenu průběh nejzávaţnějších světových finančních krizí minulých let, pomocí 

některých makroekonomických ukazatelů naznačím dopady současné krize především do 

průmyslové sféry a zamyslím se nad tím, zda-li historické poznatky a zkušenosti  mohou 

ekonomům pomoci předvídat podobně dramatické  výkyvy ekononomické rovnováhy. 

V závěru bakalářské práce přináším názory některých českých odborníků na současnou 

kondici a budoucí vývoj české ekonomiky. 

Cílem bakalářské práce je ukázat, ţe nelze oddělit finanční krizi od reálné ekonomiky, 

dále naznačit,  proč se hospodářství  dostává do tak obtíţných situací,  vyhodnotit negativa   

a pokusit se nalézt určité přínosy finanční krize.  
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1 FINANČNÍ KRIZE  

1.1 Charakteristika finančního prostředí 

 

Pro pochopení problému nejdříve přiblíţím prostředí, ve kterém finanční krize vznikají, 

tedy finanční trhy. 

Finanční trhy hrají klíčovou roli v ekonomickém vývoji, jsou součástí finančního 

systému, který zahrnuje soubor trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, pomocí kterých se 

obchoduje s akciemi, dluhopisy a jinými cennými papíry, určují úrokové sazby a poskytují 

finanční sluţby. 

Finanční trhy plní v trţní ekonomice několik funkcí: 

 

 Funkci alokační, 

 Funkci cenotvornou, 

 Funkci likviditní, 

 Funkci diverzifikační, 

 Funkci transakční. 

 

Alokační funkce znamená přemisťování finančních prostředků od tzv. přebytkových jednotek 

(věřitelů) k deficitním jednotkám (dluţníkům) cestou vytváření a obchodování finančních 

instrumentů. Na finančním trhu působí  zprostředkovatelé, jejichţ úkolem je napomáhat těmto 

přesunům finančních prostředků s minimálními transakčními a informativními náklady.  Řádně 

fungující finanční trhy vytvářejí podmínky pro alokační a operační efektivnost. Alokační 

efektivnost v tomto případě znamená, ţe finanční prostředky jsou nasměřovány k jednotkám 

s nejvyšším rizikově očištěným výnosem, operační efektivnost vyjadřuje přesun finančních 

prostředků při minimálních nákladech. 

Cenotvorná funkce umoţňuje stanovovat ceny na finančním trhu, a to na základě nabídky 

a poptávky po určitém instrumentu.  

Likviditní funkce zajišťuje přeměnu méně likvidního majetku na hotovost a naopak, zajišťuje se 

tím obchodovatelnost instrumentu. 
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Diverzifikační funkce umoţňuje  rozdělit majetek investorů mezi větší počet finančních 

instrumentů  a sníţit tak riziko ztráty. 

Prostřednictvím transakční funkce sniţují finanční trhy vyhledávací a informační náklady, tedy 

náklady představující  čas, práci a ostatní zdroje vynaloţené za účelem provedení transakce. 

Finanční trh se jako celek skládá ze dvou dílčích trhů: 

 peněţního trhu, 

 kapitálového trhu. 

 

Peněžní trh je trhem krátkodobých peněţních půjček, jejichţ splatnost nepřesahuje 1 rok. 

Kapitálový trh představuje obchody zahrnující střednědobé a dlouhodobé úvěry a majetkové 

závazky. 

 

Řádně fungující finanční trhy mají pozitivní vliv na ekonomický vývoj. Avšak finanční 

trhy nefungují vţdy řádně a bezchybně, dochází k finančním krizím, a to především v důsledku 

sníţení účinnosti alokační a operační efektivnosti finančního systému.                                 [22] 

 

1.2 Vybrané makroekonomické ukazatele 
 

Mezi základní makroekonomické ukazatele, které vypovídají o charakteristice 

ekonomického vývoje, patří úroveň cenové hladiny, hrubý domácí produkt, míra 

nezaměstnanosti, burzovní indexy a vývoj měnového kurzu. Některé z těchto nástrojů nám 

pomohou v dalších kapitolách přiblíţit problematiku a ekonomické dopady krizí.  

Cenová hladina představuje váţený průměr cen zboţí a sluţeb v hospodářské soustavě, měřený 

pomocí indexu spotřebitelských cen.  Nárůst cenové hladiny se nazývá inflace, zatímco její 

pokles deflace. 

Hrubý domácí produkt je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená na určitém území 

za dané období, většinou za jeden rok. 

Míra nezaměstnanosti  se vyjadřuje jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným 

pracovat, tedy zaměstnaným i nezaměstnaným. 

javascript:void(0)
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEen%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch_cen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deflace
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Burzovní index je základním ukazatelem vývoje daného trhu jako celku, slouţí ke sledování 

vývoje trhu v čase a jeho vývojovým tendencím. 

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné, obvykle se udává jako podíl 

domácí měny k měně zahraniční. Kurzy se mění v závislosti na nabídce a poptávce po dané 

měně na mezinárodních devizových trzích.                                                                               [20]

             

1.3 Obecné znaky finanční krize 
 

Frederic S. Mishkin (1991) 
1
 k definici finanční krize uvádí:  

„Finanční krize představuje poruchu na finančních trzích, při které se problémy 

nepříznivého výběru a morálního hazardu stávají hůře překonatelnými. Jako přímý důsledek 

těchto problémů vzniká neschopnost finančních institucí plnit jednu ze svých základních funkcí, 

efektivní transfer peněţních prostředků od těch, kteří je vlastní, k těm, kteří mají zájem 

investovat.“                              [23]  

 Krize je nedílnou součástí ekonomického vývoje kaţdé společnosti, lze ji rozdělovat na 

dílčí krize, mezi které řadíme: 

 

 měnovou krizi, 

 bankovní krizi, 

 dluhovou krizi, 

 systemickou krizi.   

Měnová krize nastává při silném znehodnocení kurzu dané měny, hrozí především při fixaci 

směnného kurzu vůči jiné měně. Při potíţích centrální banka udrţuje pevný směnný kurz tak, ţe 

dochází k odčerpání devizových rezerv, zpravidla však dochází k devalvaci měny.   

 

Bankovní krize souvisí především s nesolventností bank. Nastává při tzv. runu na banky
2
 , 

označuje situaci znamenající úpadek banky, ale také situaci, kdy k úpadku nedojde díky zásahům 

vlády. Bankovní a měnová krize spolu úzce souvisí. 

                                                           
1
 Frederic S. Mishkin, profesor ekonomie a financí na Columbia University a bývalý guvernér Fedu 

2
 Run na banky – hromadný výběr vkladů  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_%28ekonomie%29
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Dluhová krize znamená neschopnost  splácet zahraniční dluh. Spolu s kombinací obou výše 

uvedených krizí je typická pro rozvojové země. 

 

Systemická krize nastává, kdyţ se vyskytují souběţně prvky měnové, bankovní a dluhové krize. 

Tento typ krize má velké negativní dopady na reálnou ekonomiku. 

 

Pokud v ekonomice probíhá finanční krize a dochází k poklesu HDP, likvidity  

a změně cenové hladiny, nastává hospodářská krize.  Při poklesu HDP ve 2 sledovaných 

čtvrletích po sobě nastává období recese. Pokud je recese dlouhodobá a hluboká (uvádí se pokles 

HDP o více neţ 10 %), nastává období deprese. 

 

Finanční krize lze obecně popsat několika znaky: 

 

 finanční krizi předchází finanční deregulace a liberalizace kapitálových transakcí, 

 měnové krizi předchází zvýšení přílivu zahraničního kapitálů, 

 příliv zahraničního kapitálů tlačí na zhodnocení domácí měny, zhoršuje vnější rovnováhu a 

oslabuje finanční sektor, 

 bankovní krize jsou spojeny s nadměrnými půjčkami na nemovitosti či akcie se spekulačně 

vysokými cenami, 

 finanční krizi doprovází zvýšená panika – zahraniční investoři opouští území, stát reaguje 

zvedáním míry úrokových sazeb, 

 odliv zahraničního kapitálu a problémy se splácením úvěrů bývají spojené se zvyšováním 

zahraničních úrokových sazeb – postiţená země následně znehodnotí svou měnu, 

 Mezinárodní měnový fond nabízí stabilizační programy, vázané na uskutečnění dalších 

ekonomických reforem.               [13] 

 

 

1.4 Důsledky finančních krizí 

 

Důsledky finančních krizí jsou především hospodářské. Dochází k poklesu produkce, ke 

sníţení platební schopnosti ekonomických subjektů, roste nezaměstnanost, zadluţení země, 

zpomaluje se hospodářský růst. Řešení krizí je spojeno s obrovskými výdaji ze státního rozpočtu, 
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záchrana finančních institucí často znamená nárůst veřejného dluhu, coţ má dopad na reálnou 

ekonomiku. 

Finanční krize zasahují i do politiky, tady vytvářejí obraz nestabilní společnosti, 

vyvolávají řadu nepokojů, podporují extréministická hnutí apod. Nelze opomenout dopady do 

sociální sféry, které se mohou projevovat růstem depresí, alkoholismu, počtem sebevraţd, vyšší 

rozvodovostí. 

Finanční krize však přináší také jistá pozitiva. Firmy přistupují k zefektivňování výroby 

či poskytování sluţeb, eliminuje se skrytá přezaměstnanost, ekonomické problémy nutí firmy 

inovovat a měnit portfolio výrobků či sluţeb, nalézat nové trhy. Obecně dochází k tzv. očištění 

trhu, v rámci něhoţ se ekonomika zbaví špatných a nepřehledných produktů, srovnají se ceny a 

také úrokové míry. 

 

Věda dříve rozlišovala dva druhy krizí, a to finanční a reálnou, nicméně v posledních 

několika desetiletích se tyto dva jevy vyskytují v podstatě vţdy společně. Praxe ukazuje na 

skutečnost, ţe drtivá většina problémů pocházela z finanční oblasti a následně zasáhla oblast 

reálné ekonomiky.                                                                                                                         [3] 

V další části bakalářské práce tedy postupně propojím pojem finanční krize s pojmem 

krize hospodářská. 
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2 FINANČNÍ KRIZE 20. A 21. STOLETÍ 

2.1 Velký krach  1929-1932 
 

Ve dvacátých letech minulého století proţívala  USA období velkého ekonomického 

růstu, podporovaného expanzivní politikou levných úvěrů. FED
3
 zastával v těchto letech politiku 

nízkých úrokových  sazeb, coţ přispělo k tomuto ekonomickému růstu. Platilo pravidlo zlatého 

standardu , tedy pevný kurz amerického dolaru vzhledem ke zlatu
4
. 

 Banky fungovaly jako shromaţďovatelé vkladů, které následně investovaly ve velké 

míře do  akciového trhu. Dosahovaly tedy snadných zisků z akcií a poskytovaly levné úvěry, 

aniţ by ověřovaly platební schopnost dluţníků.   

Bez adekvátního zajištění rozpůjčovaly  9 miliard dolarů akciovým spekulantům.   

V říjnu 1929 se začala neworská burza hroutit, s pádem trhu se vytrácel majetek bank, 

který ve většině případů spočíval právě v akciových portfoliích.  

Za příčinu vzniku této velké deprese je  tedy moţno povaţovat krach na burze a celkové selhání  

finančního systému. 

Historici se shodují v názoru, ţe krizi bylo moţno předejít. FED mohl v kritickém období 

pustit do oběhu velké mnoţství peněz a zachránit bankovní systém před masívní vlnou platební 

neschopnosti a bankrotů.  FED se však rozhodl udrţet stabilní kurz dolaru, coţ znamenalo zavést  

přísnou měnovou restrikci
5
 spojenou s vysokými úrokovými sazbami, poklesem mezd, vysokou 

nezaměstnaností a poklesem průmyslové produkce.    

Důsledky byly okamţité – nedostatek hotových peněz vedl k vyčerpání bankovních 

rezerv. Banky prodávaly své akcie, coţ znamenalo další pokles hodnoty, méně silné banky 

krachovaly. Vkladatelé propadali panice, vybírali své úspory. Firmy bankrotovaly, protoţe 

nemohly dostat překlenovací úvěry. 

Velká hospodářská krize 30. let se na rozdíl od všech ostatních ekonomických poruch 

v dějinách kapitalismu nikdy nepřestala psát s velkým počátečním písmenem. Znamenala nejen 

                                                           
3
  FED - Federální rezervní systém – nejdůleţitější banka na světě, zaloţen r. 1913, stál  u zrodu Velké hospodářské 

krize třicátých let minulého století, během let 200-2007 vytvořil více nových peněz neţ-li za celou předchozí historii 

země,  označuje se za viníka vzniku současné krize 
4
 1 trojská unce = 20,67 dolaru 

5
 restrikce - omezení 



14 
 

ekonomickou, podnikatelskou a politickou tragédii, ale také tragédii sociální, protoţe s sebou 

zákonitě přinesla pokles HDP a rostoucí míru nezaměstnanosti (v USA ztratilo práci  

12 milionů lidí). 

Přinesla však také potřebnou změnu systému, v roce 1932 bylo zakázáno propojení 

komerčního a investičního bankovnictví, bylo zavedeno povinné pojištění vkladů.  Pravidlo 

zlatého standardu se udrţelo aţ do roku 1971, kdy bylo definitivně zrušeno.                             [5] 

Ztotoţňuji se s názorem podnikatele Tomáše Bati, který  řekl: 

„Nevěřím v ţádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, 

je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší 

zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se 

důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních 

obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci  

a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, 

nevydírat pracující.“                  [24] 

 

2.2 Dějiny finančních krizí posledních let 
 

V posledních 30-ti letech je světová ekonomika neustále ve víru finančních krizí. Některé 

trvaly krátce, jiné byly chronického charakteru, některé se dotýkaly pouze určité oblasti, naopak 

jiné zasáhly i vzdálené kouty světa.  

Příčiny jednotlivých finančních krizí byly formálně různé, ale všeobecně se hovoří  

o nevhodném přístupu státu k vývoji ekonomiky – zásahy státu do ekonomiky byly nepřiměřené 

nebo přišly pozdě. Věnovat se podrobněji všem finančním krizím posledních let by bylo velmi 

zdlouhavé, proto se krátce zastavím alespoň u těch nejzávaţnějších z nich. 
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2.2.1 Krize české koruny 1997-1998 
 

Měnové výkyvy v letech  1997 - 1998 byly spojeny s procesy ekonomické transformace. 

Fixní měnový kurz koruny vůči dolaru a marce zhoršoval obchodní a platební bilanci země, coţ 

tlačilo na devalvaci koruny. ČNB  zvedla úrokové sazby a zavedla restriktivní politiku. Vláda  

V. Klause však byla nucena v květnu 1997 uvolnit fixní kurz koruny, došlo k jejímu 

znehodnocení vůči DEM a USD zhruba o 10-12 % . Tato politika uvrhla českou ekonomiku do 

tzv. posttransformační recese . Na podzim 1997 přišla další vlna depreciací
6
, vyvolaná dopady 

asijské krize.  

Podobné měnové turbulence zasáhly tehdy také Polsko a Slovensko.                                         [5] 

 

2.2.2 Japonská finanční krize 1989-2004 
 

Jak se mohlo stát, ţe tak vyspělá ekonomika dostala políček ve formě dlouhotrvající 

finanční krize?  

V letech 1953-1973 prošlo Japonsko zásadní hospodářskou transformací, jaká nemá ve 

světě obdoby, původně především zemědělsky zaměřený stát se stal největším vývozcem 

automobilů a oceli, ţivotní úroveň obyvatel závratně vzrostla. Na počátku devadesátých let mělo 

základní jmění Japonska větší hodnotu neţ základní jmění Spojených států. Ceny půdy začaly 

šplhat do neuvěřitelných výšek, spekulanti s nemovitostmi  a banky, které půjčovali stále více 

peněz, tak nafukovali finanční bublinu, která zákonitě musela jednou splasknout. Japonská 

centrální banka reagovala na neúnosnou míru spekulace zvyšováním úrokové sazby, ceny půdy i 

akcií začaly padat a během pár let se dostaly na 60 % své nejvyšší hodnoty. 

Po etapě  závratného růstu došlo  v devadesátých letech k hospodářskému poklesu, který 

občas vystřídalo období slabého růstu, aby následně  nastala ještě hlubší recese. Japonsko 

procházelo „růstovou recesí“
7
. Úrokové sazby byly téměř nulové a přesto se ekonomika 

propadala dál. Japonská veřejnost nebyla ochotná utrácet tolik, aby ekonomika jela na plný 

výkon, nemalým problémem byl demografický vývoj – nízká porodnost, úbytek lidí 

v produktivním věku. Japonská vláda přišla s řadou stimulačních balíčků, půjčila si peníze, 

rozjela stavební projekty, které přinesly nové pracovní přileţitosti. Tyto balíčky krátkodobě 

oţivily ekonomiku, ale nezvedly hodnotu jenu.  

                                                           
6
 depreciace – samovolné znehodnocení měny 

7
 „růstová recese“ – hospodářství roste, ale tento růst není dost rychlý na to, aby dokázal udrţet krok se zvyšujícím 

se ekonomickým potenciálem země 



16 
 

Teprve okolo roku 2003 došlo k ozdravění ekonomiky, a to především díky exportu  

do Spojených států.                                                                                                                       [6] 

 

2.2.3 Asijská finanční krize 1997-1998 
 

Epicentrem asijské krize bylo bezesporu Thajsko. Tato země, která byla především 

vývozcem zemědělské produkce, otevřela dveře zahraničním partnerům teprve v osmdesátých 

letech minulého století.  Úrokové sazby byly obecně v rozvojových zemích mimořádně nízké, 

nastal příliv investorů, za jejichţ peníze se stavěly velké továrny vyrábějící pro export. Thajská 

vláda drţela stabilní směnný kurz bahtu vůči americkému dolaru. Stoupala poptávka po thajském 

bahtu, banky disponovaly dostatkem finančních prostředků na půjčky, docházelo k úvěrové 

expanzi. Mnohé investice směřovaly do výstavby, ale některé byly vyloţeně spekulativní. 

Ekonomika asijských zemí se začala podobat japonské bublinové ekonomice.  

Z dnešního pohledu je jednoznačné, ţe vláda měla zasáhnout a zpevnit kurz bahtu vůči 

dolaru. Vláda však nechala situaci volný průběh. Prudce se rozvíjející hospodářství vedlo mj. ke 

zvýšení mezd a sníţení konkurenceschopnosti thajského exportu, důsledkem byl deficit obchodní 

bilance. V roce 1996 začala úvěrová horečka klesat, thajská ekonomika výrazně zpomalila. 

Vláda váhala, nechtěla nechat baht znehodnotit, protoţe většina thajských společností měla 

dluhy v dolarech, dostala by je  tímto krokem do problému s insolventností. Schylovalo se 

k měnové krizi,  v červenci 1997 nakonec nechala vláda baht padnout. 

Devalvace thajské měny spustila finanční lavinu, která strhla většinu Asie. Okamţitě došlo ke 

znehodnocení dalších měn. Nejhorší vývoj prodělala indonéská rupie, která během šesti měsíců 

devalvovala o 600 %. Investoři vnímali jednotlivé asijské země jako jeden trh. Propad 

ekonomiky jedné z nich způsobil odliv peněz i z ostatních oblastí. Mezi postiţené země patřily 

Thajsko, Malajsie, Indonésie, Singapur a Jiţní Korea. Hrozbu dominového efektu, který mohl 

vést ke světové hospodářské krizi, zaţehnala pomoc MMF
8
, nicméně měnová krize negativně 

ovlivnila situaci v dalších regionech světa – např. v zemích východní a střední Evropy, v Rusku 

a Brazílii.                                                                                                                                       [6] 

U ruské krize se podrobněji zastavím  v dalším odstavci. 

 

 

 
                                                           
8
 MMF - Mezinárodní měnový fond 
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2.2.4 Ruská krize 1998-1999 
 

V devadesátých letech se také Rusko potýkalo s inflací, odlivem zahraničního kapitálu, 

zvyšováním úrokových sazeb, coţ prohlubovalo problém státního dluhu, došlo k vyčerpání 

ruských devizových rezerv. MMF poskytl Rusku úvěr, ale ruský parlament odmítl reformu 

vládního rozpočtu, to odradilo MMF od další pomoci. Došlo k devalvaci rublu, byl zaveden 

floatingový kurzový reţim
9
, coţ vyvolalo run na banky.  Nastalo spojení dluhové, měnové      

a bankovní krize. Finanční krize zasáhla obzvlášť silně bankovní sektor, zanikla čtvrtina ruských 

bank. Ruská vláda čelila krizi zpřísněním monetární a fiskální politiky a zavedením devizových 

restrikcí a regulací v zahraničním obchodě. V roce 2000 se  Rusko vrátilo do fáze hospodářské 

expanze.  

 

Vlivem asijské a ruské finanční krize začal zahraniční kapitál opouštět rizikové trhy.                           

Odliv zahraničního kapitálu postihl např. také Brazílii, kde v lednu 1999 vypukla měnová krize. 

Krizi se podařilo relativně rychle překonat, neměla tak výraznější negativní dopady.                                                                                                                               

Fixní měnový kurz a odliv zahraničního kapitálu stál také při zrodu  finanční krize   

v Turecku v letech 2000-2001. Brazílii i Turecku přispěchal na pomoc MMF s ozdravným 

programem.                                                                                                                                 [13]                                                                                                  

 

2.2.5 Argentinská krize 2001-2002  
 

V Evropě před 1. světovou válkou prý bylo často slyšet úsloví: „Bohatý jako 

Argentinec“. Meziválečné období však Argentinu velmi poznamenalo. Po roce 1932 došlo 

k významnému oţivení ekonomiky, ale neotřelé postupy vlády zároveň přispěly k dalšímu 

propadu. V osmdesátých letech trpěla země hyperinflací
10

, při níţ ceny rostly v průměru  

o 3000 % ročně. Nová vláda přišla s finanční reformou. Byl nastaven pevný směnný kurz pesa 

vůči dolaru v poměru 1:1. Inflace klesla téměř na nulu, došlo k velkému přílivu kapitálu, během 

tří let se HDP zvýšil o čtvrtinu. 

V devadesátých letech se Argentina dostala do problémů díky mexické krizi, přestoţe 

mezi těmito zeměmi existovalo jen málo přímých obchodních a finančních vazeb. Důvod byl 

                                                           
9
 floatingový kurzový reţim - kurz měny se můţe podstatně odchylovat od parity kupní síly 

10
 hyperinflace – rozpad peněţního systému, zhroucení hospodářských vazeb 
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podobný jako v případě výše zmiňované asijské krize - v očích investorů vypadaly všechny 

latinskoamerické země stejně.   

Záchranný balíček od Světové banky sice nezabránil zpomalení ekonomiky, ale udrţel 

Argentinu do doby, neţ-li se investoři uklidnili a začali latinskoamerický trh opět respektovat.  

Ovšem pevný směnný kurz pesa a dolaru představoval problém, protoţe Argentina, mnohem 

více neţ-li s  USA, začala obchodovat s Evropskou unií a Brazílií. Argentinský měnový systém 

nezaručoval pevný směnný kurz ani vůči euru, ani vůči realu. Pohyb dolaru vůči euru  

a devalvace brazilského realu koncem devadesátých let způsobilo, ţe argentinské zboţí přestalo 

být konkurenceschopné, coţ zemi uvrhlo do recese. Zahraniční investoři opět ztráceli důvěru,  

do země přestal proudit kapitál, klesl počet úvěrů. Vláda se snaţila dál udrţet pevný směnný 

kurz pesa vůči dolaru, ale koncem roku 2001 to jiţ nebylo moţné a hodnota pesa klesla 

z původního dolaru na třicet centů. Vzhledem k tomu, ţe většina argentinských dluhů byla právě 

v dolarech, měl tento krok katastrofální následky. Ekonomika se dostala do propadu, mnoha 

podnikům hrozil bankrot. V roce 2001 se propadl HDP o 4 %, v roce 2002  

o 11 %.                                                                                                                                          [6] 
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3 SOUČASNÁ SVĚTOVÁ KRIZE  

3.1 Obecné příčiny současné krize 
 

Ještě nedávno většina států světa proţívala moţná nejlepší  ekonomická léta ve své 

historii, a to především díky změnám, které umoţnily nástup počítačových a komunikačních 

technologií na přelomu 20. a 21. století.  Tyto dramatické změny měly především pozitivní 

dopady do podnikové sféry, ale nelze opomenout, ţe díky nim také zanikla některá tradiční  

průmyslová odvětví a sluţby.  

Takový nabídkový šok, podobně jako vědeckotechnický rozvoj na konci 19. století, 

rozhýbal  dlouhé období prosperity a dynamické růstu ekonomik všech vyspělých zemí.  

Technika posunula moţnosti na světových finančních trzích, nikdy dříve nebylo moţné 

dosáhnout takové míry spekulace na trzích, takového objemu obchodů v tak závratné rychlosti. 

Vyčerpání  nabídkového šoku, který způsobila právě aplikace komunikačních  

 a počítačových vymoţeností,  by pravděpodobně vedlo  ke zpomalení růstu světové ekonomiky, 

případně ke stagnaci, pokud by se neobjevily další vlivy, které odklonily ekonomiku od běţného 

modelu hospodářského cyklu.  

Spekulace na finančních trzích, vyčerpání nabídkového šoku a dlouhodobé narušování 

stability ekonomického systému vnějšími vládními zásahy –  především propojení těchto tří 

aspektů odstartovalo krizi v roce 2007.                                                                                         [3] 

 

3.2 Počátek v USA 
 

Jako předvoj globální finanční krize se ukázalo zhroucení hypotečního trhu v USA.  

Po skončení dot-com bubble 
11

 roku 2001 přistoupila vláda Spojených států k rapidnímu  

a rychlému sniţování úrokových sazeb, coţ vedlo k velkému poklesu cen hypoték a tudíţ 

k navýšení počtu otevřených hypoték, především tzv. subprime hypoték 
12

.   

V této souvislosti můţeme hovořit o morálním hazardu, protoţe vláda tento typ hypoték 

podporovala, ačkoliv byly vysoce rizikové a dostávali je lidé, kteří by za normálních okolností 

hypotéku nezískali. Bankovní domy vědomě uzavíraly hypotéky s vysokým rizikem nesplacení  

                                                           
11

 dot-com bubble  - internetová bublina 
12

 vysoce rizikové hypotéky s pohyblivými úroky a moţností splácet v prvních letech pouze úroky, v ČR nejsou 

rozšířené 
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a na hodnotu převyšující hodnotu nemovitosti; z části na základě předpokladu neustálého 

zvyšování růstu cen nemovitostí následkem sniţování úrokových sazeb. 

 

Graf 3.1 Vývoj základní úrokové sazby FED 

 

Zdroj:http://www.investujeme.cz/clanky/svetova-financni-krize-co-stalo-na-pocatku/vlastní zpracování 

 

Poptávka po bydlení přinesla boom ve stavebnictví, coţ  zákonitě  směřovalo k přebytku 

nemovitostí na trhu. Nabídka převýšila poptávku a ceny nemovitostí začaly padat. USA začala 

hrozit vysoká inflace a úrokové sazby šly nahoru.  

Hypotéky podraţily a staly se tak pro mnohé rodiny nesplatitelnými. Banky začaly zabavovat 

nemovitosti nesolventním dluţníkům – během prvního pololetí roku 2007 se počet propadlých 

hypoték zvýšil o 43 %. 

 

Graf 3.2 Vývoj počtu otevřených hypoték v USA v letech 2002-2008 

 

Zdroj:http://www.investujeme.cz/clanky/svetova-financni-krize-co-stalo-na-pocatku/vlastní zpracování 

http://www.investujeme.cz/clanky/svetova-financni-krize-co-stalo-na-pocatku/vlastní
http://www.investujeme.cz/clanky/svetova-financni-krize-co-stalo-na-pocatku/vlastní
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Počátkem roku 2008 se ocitly některé bankovní domy v USA na pokraji bankrotu. FED 
13

 

poskytoval těmto institucím boilouty 
14

, např. v srpnu 2008 schválil  finanční injekci korporacím 

Fannie Mae a Freddie Mac 
15

, které zpracovávaly 75 % všech amerických hypoték.  

Vláda USA  se v srpnu 2008 tvářila, ţe je všechno v pořádku  a přesto v září 2008 nechala 

padnout čtvrtou největší investiční banku v USA – Lehman Brothers.  

Tato banka přeţila různé otřesy, krize i dvě světové války, aby ji po 158 letech její existence 

zlomily spekulace na hypotečním trhu. Vláda rozhodnutí podloţila tím, ţe nelze jít cestou 

dalších boiloutů, následně však zachránila  částkou 85 miliard dolarů velkou pojišťovací firmu 

AIG, která se dostala do problémů díky velkému mnoţství vydaných pojistek proti splátkové 

neschopnosti. 

V roce 2009 vznikla v USA desetičlenná komise, která vyšetřovala souvislosti se vznikem 

finanční krize. Z jejího vyšetřování vyplývá, ţe vláda Spojených států nebyla připravena na 

finančí krizi a nedůslednou reakcí na ni zvýšila nejistotu a paniku na trzích. Ačkoliv názory 

jednotlivých členů se v některých případech liší, v zásadních otázkách se shodují – selhal dozor 

nad trhem, i kdyţ měl nástroje k tomu, aby krizi zabránil.                                                         [26] 

Kolaps finančního trhu  odstartoval nejhlubší hospodářkou krizi v USA od 30. let 

minulého století, jejíţ důsledky pocítil brzy celý svět. 

 

3.3 Ekonomika jako propojený potrubní systém 

 

Globalizace přináší mnoho výhod - světový obchod roste rychleji neţ-li celosvětové 

hospodářství, dochází ke stimulaci ekonomického růstu, roste konkurence a s tím spojená ţivotní 

úroveň, pouţití informačních technologií znamená úsporu času i nákladů. 

 Na druhou stranu je však vývoj společnosti provázen nepředvídanými změnami  

a šoky, globalizace můţe vyvolat růst světové nerovnováhy, mohou se zvyšovat sociální rozdíly, 

globalizuje se i kriminalita, terorismus a znečišťování prostředí.  

                                                           
13

 Federální rezervní systém – nejdůleţitější banka na světě, zaloţen r. 1913, stál  u zrodu Velké hospodářské krize 

třicátých let minulého století, během let 200-2007 vytvořil více nových peněz neţ-li za celou předchozí historii 

země,  označuje se za viníka vzniku současné krize 
14

 Boilout – tzv. pomoc v nouzi 
15

 Fannie Mae, Freddie Mac – obří soukromé společnosti, které v USA odkupovaly hypoteční úvěry, v roce 2008 

znárodněny 
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Prozatím neexistují ţádné účinné nástroje ke zvládnutí negativních důsledků globalizace, nikdo 

není schopen řídit procesy s celosvětovým dopadem, roste počet finančních krizí. 

Současná ekonomika  představuje propojený potrubní systém, ve kterém  nemůţe  ţádná 

porucha zůstat dlouho izolovaná. Proto se finanční krize ze Spojených států velkou silou a 

rychlostí dostala do celého světa, stala se krizí důvěry celého finančního sektoru, týkala se nejen 

bank, ale také pojišťoven a přenášela se i na reálnou ekonomiku. 

Pro většinu odvětví, s výjimkou finančního sektoru, byl rok 2008 stále ještě dobrým 

rokem, protoţe negativní vývoj v posledním čtvrtletí nesmazal silný nárůst během předchozích 

měsíců. 

Zneklidnění spotřebitelé přestali utrácet své peníze, přehodnotili své potřeby a část svých nákupů 

a sluţeb, které nepotřebovali nutně, přesunuli do tzv. odloţitelných nákupů. 

Pokles poptávky po konečných výrobcích ovlivnil celý hodnotový řetězec, sníţili se objednávky 

meziproduktů, nástrojů a surovin. Došlo k úbytku pracovních míst, coţ sníţilo kupní sílu.  

Na  situaci reagovali finanční instituce neochotou poskytovat úvěry, toto opatření mělo špatný 

dopad  na spotřebitele i  na podniky. 

 

3.4 Česká ekonomika v letech 2008-2009 
 

Ekonomika a finanční sektor ČR reagovaly na krizi příznivěji neţ  většina ostatních zemí 

střední a východní Evropy. K tomuto vývoji přispěla řada faktorů: niţší deficity běţného účtu v 

minulých letech, niţší závislost na volatilním
16

 přeshraničním dluhovém financování  

a následně i niţší rozsah cyklických investic podpořený přítokem zahraničního kapitálu. 

ČR primárně nezasáhla krize finanční, ale hospodářská, a to navíc pouze zprostředkovaně 

v důsledku exportní závislosti ČR zejména na trzích západní Evropy. 

Česká ekonomika prošla v letech 2005-2007 obdobím vysoké dynamiky růstu HDP 

s meziročním přírůstkem přesahujícím 6 %. Následující graf zachycuje růst HDP a prudký 

pokles z důvodu výpadku zahraniční poptávky ve 4. čtvrtletí 2008.   

 

 

 

                                                           
16

 volatilita – nestálost, kolísání 
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Graf 3.3 Vývoj HDP v ČR v letech 2002-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Pokles zahraničního obchodu a informace z partnerských států, které byly krizí postiţeny 

o něco dříve, naznačovaly další vývoj ekonomické situace u nás.  

Hospodářské zpomalení hlavních obchodních partnerů se projevilo především v teritoriální 

struktuře zahraničního obchodu. Ze zemí, do kterých vyváţí ČR zboţí za více neţ  

100 mld. Kč, se nejvíce sníţil vývoz do Polska o 21,4 %, Itálie o 18,5 %, Rakouska o 12,8 %, 

Slovenska o 12,7 %, Velké Británie o 11,2 %, Francie o 10,8 % a Německa o 8,5 %, naopak se 

zvedl vývoz např. do zemí Asie. 

 

Graf 3.4 Vývoj objemu exportu ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe po vzestupném objemu exportu během prvního pololetí 

roku 2008 došlo v jeho závěru, především v měsících listopadu a prosinci,  k významnému 

propadu a klesající stav přetrvával po celé první pololetí roku 2009, ani ve druhém  pololetí 2009 

nezaznamenal export návrat k objemům z počátku roku 2008. 
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V další části bakalářské práce se zaměřím na dopady hospodářské krize v sekundárním 

 a terciálním sektoru. 

 

3.4.1 Sekundární sektor 
 

Průmysl je odvětvím významně ovlivňujícím hospodářskou i sociální pozici ČR i jejích 

jednotlivých regionů. Průmyslová výroba, zejména zpracovatelský průmysl, se v podstatné míře 

podílí na tvorbě národního bohatství i na zabezpečení sociální úrovně obyvatelstva a tím i na 

společenské stabilitě. 

Vývoj průmyslu se v tomto období vyznačoval prudkým poklesem produkce, trţeb 

a zakázek, který zároveň provázel i pokles počtu zaměstnaných osob a produktivity práce.  

Z následujícího grafu je patrné, ţe krize měla velmi dynamický ráz – meziroční trţby  

v průmyslu se sníţily o cca 90 mld. Kč, coţ mělo negativní dopad především na nastavení  cash 

flow společností.                                                                                                                           [3] 

 

Graf 3.5 Vývoj tržeb v průmyslu ČR 2007-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Hlavním faktorem ovlivňujícím pokles průmyslu se stal jiţ výše zmiňovaný dramatický 

propad zahraniční poptávky, který byl citelný zejména v automobilovém průmyslu. Dá se říci, ţe 

odvětví, která v uplynulých letech přispívala k enormnímu růstu průmyslové produkce, stála 

v této době i za jejím poklesem. Automobilky dokázaly zčásti kompenzovat výpadek exportních 

zakázek prodejem na domácím trhu, za celý rok 2008 stoupl v ČR prodej nových vozů o 8,4 %.  
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Jednotlivé průmyslové odvětví nebyly krizí postiţeny stejně.  

Nejvíce byl zasaţen zpracovatelský průmysl, který vykazuje vysokou citlivost a zranitelnost 

vzhledem k jeho otevřenosti vůči globálním trhům - více jak polovina jeho produkce směřuje za 

hranice a zhruba 60 % nových zakázek českého průmyslu pochází ze zahraničí.  

Naproti tomu energetika, těţba surovin a stavebnictví   jsou svázány s vnějším světem daleko 

méně a krize je zpočátku nijak významně nepoškodila.  

Průmysl jako sektor  poklesl v roce 2009 o 13,1 %, coţ sebou přineslo potřebu sniţování 

provozních, investičních a především mzdových nákladů.   

Například největší huť v ČR – Arcelor Mittal Ostrava, která v době recese vyráběla jen 

na 40 % své kapacity, sníţila během roku 2009 počet zaměstnanců o jednu pětinu. 

Patnáctiprocentní pokles počtu pracovníků v hutnictví v Moravskoslezském kraji mělo vliv  

i na další odvětví ekonomiky, protoţe na jedno pracovní místo ve zpracovatelském průmyslu 

jsou vázána další dvě aţ tři místa v terciálním sektoru.                                                              [25] 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50-ti a více zaměstnanci  

v průmyslu se celorepublikovém měřítku meziročně sníţil o 11,3 %, největší úbytek 

zaznamenala sekce výroby oděvů a textilií – 23 %. 

 

Graf 3.6 Míra nezaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

3.4.2 Terciální sektor 
 

Sektor sluţeb představuje významnou část národního hospodářství moderních ekonomik  

– organizace poskytující sluţby vytváří ve vyspělých zemích cca 60 %  HDP a tento podíl  

stále roste.  

http://managementmania.com/index.php/sluzby/43-ostatni/53-sluzby
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Trţby ve sluţbách v roce 2009 v ČR meziročně reálně klesly o 9,3 %. Největší vliv  

na tento pokles  měla doprava a skladování (-9,5 %), na němţ se nejvíce podílela pozemní  

a potrubní doprava (-11,2 %). Výrazné sníţení trţeb zaznamenaly i ubytování (-14,1 %)  

a stravování a pohostinství (-9,6 %). Nejhlubší propad trţeb zaznamenaly pracovní agentury  

(-36,8 %). Trţby cestovních kanceláří klesly o 11,9 %, v činnostech v oblasti nemovitostí  

o 2,1 %.                                                                                                                                       [14] 

V kapitole 3.6 se ještě vrátím k terciálnímu sektoru v souvislosti se společností, která se 

velmi rychle dovedla zadaptovat a přizpůsobit měnícímu se trţnímu prostředí a včasným 

zásahem vyuţila krizi ve svůj prospěch. 

 

3.5 Česká ekonomika v roce 2010 
 

Průmysl 

Postupné oţivení českého průmyslu nastalo počátkem roku 2010. Tak jako většina 

ostatních zemí ,  i naše ekonomika se vrátila k růstu HDP, coţ je patrné z následujícího grafu. 

 

Graf  3.7 Vývoj HDP v ČR v letech 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Ekonomiku táhla zejména rostoucí výkonnost průmyslových odvětví, zvláště výroby 

dopravních prostředků, strojírenství a výroby elektrických strojů.  

Tato výkonnost je spojena s nárůstem zahraniční poptávky. Rozhodující úlohu v oţivení českého 

exportu sehrála především zlepšující se hospodářská situace v Německu, která je vzhledem  

k silné provázanosti našich ekonomik pro vývoj českého průmyslu zásadní.  
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Např. německé automobilky hlásily rekordní výsledky, coţ dokazuje, ţe  podpora ve formě  

tzv. „šrotovného“ 
17

, model zkrácené pracovní doby či investice do infrastruktury byla správným 

zásahem státu. Německé firmy pojaly krizi jako šanci a optimalizovaly výrobu  

i náklady. 

 

Graf 3.8 Vývoj objemu exportu ČR 2006-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Abych mohla zahrnout i aktuální data z roku 2011, srovnávám v dalším grafu objem exportu  

za první dva měsíce v roce, a to ve vybraných  letech 2007-2011. Z grafu je patrné, ţe růst 

objemu exportu pokračuje i v letošním roce. 

 

Graf 3.9 Vývoj objemu exportu v ČR za vybrané období  leden-únor 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

                                                           
17

 Šrotovné -  příspěvek vlády na nákup nového vozu na základě ekologické likvidace starého auta 
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Vývoj  zakázek ve vybraných odvětvích průmyslu (zahraničních i tuzemských) ukazuje 

následující tabulka.  

 

Tab. 3.1 Nové průmyslové zakázky za vybraná odvětví (rok 2005=100) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průmysl celkem 100,0 119,8 133,3 129,6 107,4 124,2 

Výroba textilií 100,0 105,2 113,2 97,1 85,7 90,9 

Výroba oděvů 100,0 93,9 89,5 76,6 71,7 66,4 

Výroba papíru a výrobků z papíru 100,0 99,5 111,2 99,8 89,0 102,0 

Výroba chem. látek a chem. přípravků 100,0 116,3 119,0 126,3 105,2 117,7 

Výroba základ.farmaceutických výrobků a přípravků 100,0 102,0 123,0 127,6 117,3 139,9 

Výroba zákl. kovů, hutní zpracování, slévárenství 100,0 109,7 103,9 110,3 65,1 88,7 

Výroba kov.konstrukcí a kovod.výrobků, kromě strojů a zařízení 100,0 116,8 126,5 142,8 104,0 118,3 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 100,0 119,3 134,3 143,6 123,6 150,1 

Výroba elektrických zařízení 100,0 125,3 153,4 139,3 118,0 146,8 

Výroba strojů a zařízení, j.n. 100,0 137,4 160,9 147,3 105,1 119,6 

Výroba motorových vozidel (mimo motocykly), přívěsů a návěsů 100,0 123,6 139,8 125,2 118,4 134,6 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 100,0 108,3 166,5 139,9 228,6 150,3 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Graf 3.10 vychází z výše uvedené tabulky a názorněji demonstruje pokles nových průmyslových 

zakázek v odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování a slévárenství v letech  

2009-2010 ve srovnání s některými vybranými odvětvími. 

 

Graf 3.10 Nové průmyslové zakázky za vybraná odvětví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 
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Automobilový průmysl 

Jiţ výše zmiňované „šrotovné“ bylo zavedeno v roce 2009 i v ČR. Takto podpořený 

automobilový průmysl zaznamenal po poklesu v roce 2009  opětovný růst. V roce 2010 bylo 

v ČR vyrobeno celkem 1 094 790 ks silničních vozidel, coţ je o 9,42 % více neţ v roce 2009. 

Rovněţ tak došlo ke zvýšení tuzemských prodejů (o 4,36 %) a exportu vozidel (o 11,18 %).  

Rozhodující podíl na tomto výsledku měla výroba osobních automobilů, kterých bylo vyrobeno 

1 072 263 ks, coţ je o 9,52 % (o 93 178 ks) více neţ za rok 2009. V ČR tak byla poprvé 

překonána hranice 1 000 000  ks vyrobených osobních automobilů.                                         [12] 

 

Stavebnictví 

Problém českého hospodářství spočívá v tom, ţe zatímco průmysl prosperuje, 

stavebnictví  je stále v hlubokém útlumu. Dotýká se ho především omezení výdajů z veřejných 

rozpočtů. Stavebnictví by bylo těţce zasaţeno, i pokud by došlo k dalšímu útlumu státní podpory 

obyvatelstva při pořizování vlastního bydlení. 

 

Služby 

Vývoj ve sluţbách odpovídá faktu pomalejšího výstupu z krize, který je vzhledem 

k charakteru tohoto sektoru odvětví obvykle opoţděn za cyklickou fází ekonomiky. To dokládá 

následující tabulka. 

 

Tab. 3.2 Vývoj tržeb sekundárním a terciálním sektoru (rok 2005=100) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

průmysl 100 108,5 114,1 99,7 84,1 109,3 

služby 100 104,6 108,8 100,3 90,2 99 
Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

Další tabulka ukazuje rozdílný dopad na vybraná odvětví terciálního sektoru. Relativně 

rychle se zotavuje oblast dopravy a skladování , coţ úzce souvisí s růstem průmyslové produkce. 

Naopak nadále velký propad vykazuje oblast ubytování, stravování a pohostinství. 
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Tab. 3.3 Vývoj tržeb ve službách (rok 2005=100) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1-
2/2011 

Služby celkem 100,0 107,7 119,8 124,6 111,7 110,4 92,8 

Doprava a skladování 100,0 109,0 121,6 124,6 106,8 113,4 103,6 

Ubytování, stravování, pohostinství 100,0 104,2 110,7 107,9 97,6 93,5 75,7 

Informačhí a komunikační činnosti 100,0 104,9 114,3 120,2 116,9 1113,3 101,7 

Činnosti v oblasti nemovitostí 100,0 106,8 121,0 118,4 115,2 108,2 108,6 

Profesní, vědecké a technické činnosti 100,0 109,1 120,9 132,5 114,1 106,4 65,9 

Administrativní a podpůrné  činnosti 100,0 110,8 130,9 136,3 121,7 121,9 108,0 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování 

 

3.6 Projekt „KRIZI NAVZDORY“ 

Hospodářská komora České republiky, jako nestátní sdruţení podnikatelů, vyhlásila 

v květnu roku 2010 zajímavý projekt pod názvem KRIZI NAVZDORY. Zahrnula do něho 

podnikatelské subjekty, které dokázaly inovativně zareagovat na krizi, odvrátit hrozící propad  

a najít nový směr jejich rozvoje a podnikání.   

Cílem projektu bylo především  demonstrovat na autentických příkladech z praxe nové 

způsoby a cesty, jak realizovat finanční úspory, najít nové příleţitosti na trhu, inovovat produkty 

či sluţby, nalézt nové finanční zdroje či partnery a další - i neobvyklé, ale účinné - způsoby 

reakce na nepříznivé ekonomické podmínky. 

Ze všech přihlášených subjektů bylo na vítěze nominováno 5 firem, a to  Exim Tours, 

Dial Telecom, Linet, Rodinný pivovar Bernard a WBI Systems .  

Vítězem se stala cestovní kancelář Exim Tours, u které porota ocenila především 

 zavedení unikátního on-line rezervačního systému, který umoţnil zvýšit pruţnost a sníţit 

náklady, 

 rozhodnutí investovat i v čase krize do zaměstnanců s cílem zajistit kvalitní péči 

o klienty, 

 orientaci na segment klientů s vyššími nároky, coţ pomohlo stabilizovat poptávku. 

 



31 
 

Další z oceněných firem, Rodinný pivovar Bernard, se rozhodl čelit krizi aktivně a přinesl na 

trh inovaci v podobě nealkoholického nápoje, který se spolu s nealkoholickým pivem podílel  

11 % na celkovém obratu firmy. 

Firma WBI systems, komplexní řešení podnikových informačních systemů, se přihlásila do 

projektu po čtvrt roce od svého zaloţení. Krize se v tomto případě ukázala být skvělým 

odrazovým můstkem pro její podnikání – po půlročním fungování měla firma 4 pobočky,  

35 zaměstnanců a obrat v řádu desítek milionů korun.                                                               [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

4  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A NÁZORY ODBORNÍKŮ 

4.1 ČR a eurozóna 

Další vývoj našeho hospodářství je více neţ kdy jindy ovlivněn velkým mnoţstvím rizik 

v globální ekonomice, především dalším vývojem dluhové krize v eurozóně.  Českou republiku, 

ačkoli není členem eurozóny, by problémy velkých obchodních partnerů váţně poznamenaly, 

exporty do ostatních zemí EU tvoří téměř 86 % celkových exportů naší země. Také hospodářství 

eurozóny nabíralo v roce 2010 na síle a odhady ekonomů a analytiků  

do budoucna jsou pozitivní, rizikem však zůstává nerovnoměrný vývoj jednotlivých zemí.  

Následující graf roční změnu růstu HDP u vybraných zemí s odhadem pro roky 2010-2012. 

Graf  4.1  Roční změna růstu HDP s odhadem pro roky 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:   http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/01/ - vlastní zpracování 
 

Jedním z  velmi váţných problémů, se kterým se nyní potýká většina nejen evropských 

zemí, je nezaměstnanost. Ta bude v příštích letech brzdit ekonomický růst také  

v České republice. Bude se méně utrácet a více spořit, coţ je racionálních chování  

v nejistých dobách. Tyto kroky nakonec povedou ke sníţení nadměrného zadluţení  

a ozdravění ekonomiky.                                                                                                              [16]                                                                                                                         
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4.2 Regulace finančního sektoru 

 

Finanční krize z roku 2008 odhalila některé slabiny globálního finančního systému. Ten 

se dosud úspěšně brání svému úplnému rozpadu, ale zčásti jen proto, ţe vlády nejvíce 

postiţených zemí do něj směřují obrovské částky hotovosti, aby obnovily finanční oběh.  

Proto teď celý finanční svět stojí před zásadní otázkou, jak v budoucnosti zabránit vzniku 

podobně nebezpečné situaci. Mezi odborníky i politiky však panují rozdílné názory, jak tuto 

finanční a ekonomickou krizi řešit. 

Evropa i Spojené státy americké vidí řešení ve  zpřísnění regulace finančního sektoru, 

v tom jim však odporují někteří odborníci, kteří tvrdí, ţe spíše neţ nedostatečná regulace, selhaly 

orgány dohledu.   

V listopadu 2008 vznikla z iniciativy předsedy Evropské komise 
18

 J.M. Borrosa pracovní 

skupina pro finanční dohled na úrovni EU , které předsedal J. de Larosière. Tato skupina měla za 

úkol vypracovat analýzu příčin finanční krize a návrhy  změn v regulaci a dohledu.  

Skupina měla navrhnout:      

  jakým způsobem by mohl být dohled nad evropskými finančními institucemi a trhem 

organizován, aby zajistil zdravý stav institucí, řádné fungování trhů a tím i ochranu 

vkladatelů, pojištěnců a investorů;  

 

 jak posílit evropskou spolupráci při dohledu nad finanční stabilitou, mechanismus 

včasného varování a krizové řízení, včetně řízení přeshraničních a meziodvětvových 

rizik;  

 

 jakým způsobem by měli kontroloři v kompetentních orgánech EU spolupracovat  

s významnými soudními orgány, aby napomohli ochraně finanční stability  

na celosvětové úrovni. 

 

 

                                                           
18

 Evropská komise - komise  nezávislá na vnitrostátních vládách, vznikla v 50. letech 20.století,  jejím úkolem je 

zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá 

Evropskému parlamentu a Radě. 



34 
 

V únoru 2009 byla vydána tzv. Larosièrova zpráva, ve které byly analyzovány příčiny 

finanční krize a popsána doporučení ohledně změn regulace a dohledu v Evropské unii.  

V červnu 2009 se ministři financí EU shodli na reformě regulace a dohledu nad finančním 

sektorem v EU. Plán, jehoţ cílem je zabránit opakování podobné finanční krize, počítá 

především s přísnější regulací bank a jiných finančních institucí, snaţí se o dosaţení bezpečného 

a důvěryhodného finančního trhu                                                                [15]     

Na místo dosavadní volnosti dostanou finanční trhy pouta, která nutně omezí jejich 

akceschopnost. Hrozí tedy nebezpečí, ţe pomyslné kyvadlo se vychýlí na opačnou stranu.     [22] 

 

4.3 Názory českých ekonomů a odborníků 
 

Závěrem své bakalářské práce přináším několik názorů  předních českých ekonomů  

a odborníků, kteří se v březnu 2011 sešli na IX. Fóru Zlaté koruny, aby se vyjádřili jednak 

k současnému stavu finančního sektoru , ale také aby naznačili jeho budoucí vývoj. 

Podle ministra financí Miroslava Kalouska je současný vývoj finančního sektoru 

pozitivní. Nepůsobí zde kurzové výkyvy koruny, zadluţení domácností je přiměřené, vláda 

svými opatřeními přispívá ke stabilizaci veřejných financí. Podnikání u nás budou ovlivňovat 

nová regulatorní opatření přijatá EU, jejichţ smyslem je zvýšení ochrany spotřebitelů finančních 

sluţeb, coţ ale na druhé straně můţe znamenat určité utlumení aktivity finančního sektoru.  

Proti regulacím EU vystoupil viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. Uvedl, ţe český 

bankovní sektor byl i v době krize  ziskový a má dostatek kapitálu  na případné krytí ztrát.  

ČNB je proti tomu, aby domácí pravomoce byly převedeny na nadnárodní úroveň, protoţe není 

moţné oddělovat pravomoci od odpovědnosti. Ještě na konci letošního roku bude moci finanční 

sektor u nás podnikat, přeregulací můţe být v dalších letech podnikání omezeno. ČNB je i proti 

vytvoření společného nadnárodního fondu pro záchranu národních ekonomik, protoţe ani novou 

regulací se dalším krizím nedá stoprocentně zabránit. 

Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting společnosti Deloitte, upozornil na to, ţe 

tzv. nový normál po krizi bude ve znamení niţšího ekonomického růstu, coţ se projeví  

i ve finančním sektoru. Důsledkem můţe být tlak na daně, vyšší veřejný tlak na banky, menší 
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poptávka po úvěrech pro obyvatele i podniky, odklon od komplexnějších produktů.  

Obrat očekává aţ v roce 2012.  

Některé pro banky atraktivní sektory (úvěry, hypotéky) jsou utlumeny, distribuci komplikují 

nízké úrokové sazby, ale i náklady na distribuci formou provizí pro zprostředkovatele.  

Vyvíjet nové produkty bylo dosud drahé a zdlouhavé, to nyní bude třeba změnit. Příkladem 

mohou být automobilky nebo mobilní operátoři, kteří reagují na potřeby zákazníků velice 

pruţně. 

Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl, ţe třetina firem není 

spokojena s přístupem bank. Firmám se nelíbí především neustále se zpřísňující podmínky při 

získávání úvěrů. Firmy kritizují i neúměrnou dobu převodů mezi bankami  

a bezprecedentní výši bankovních poplatků, k jejich úrovni má výhrady 90 % firem.  

Sektory postiţené krizí jako doprava, cestovní ruch, banky přehlíţejí. Důsledky evropské 

regulace podle podnikatelů dopadnou opět především na firmy a obyvatele. Podnikatelé by 

uvítali individuální přístup bank k firmám a odpovědnější přístup státu k podmínkám  

pro  podnikání.                                                                                                                            [21] 

Osobně je mi nejblíţe názor pana Hanáka, souhlasím především s jeho kritikou přístupu 

bank k firmám.  

Pracuji ve společnosti, která se zabývá obchodní činností. Dá se říci, ţe problémy, které 

nás provází poslední 2 roky, mají primární původ v přístupu banky k naší společnosti. V době 

úderu hospodářské krize v ČR banka poţadovala okamţité sníţení otevřeného úvěru. Spolu 

s niţšími obraty to mělo pro firmu téměř devastující účinek.  
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 ZÁVĚR 
 

Slovo krize se dnes skloňuje ve všech sedmi pádech. Je to téma, které se promítá  

do ţivota jednotlivců, firem i celých společností. 

Věnovala jsem se tomuto tématu, abych pochopila teoretické souvislosti, ale také abych 

se seznámila s názory různých odborníků, kteří mohou svá tvrzení podloţit dlouholetou praxí  

a zkušenostmi.  

Názor většiny ekonomů je takový, ţe pro dlouhodobou prosperitu naší země je  zcela 

zásadní, aby vláda zlepšovala podnikatelské prostředí, budovala dopravní infrastrukturu 

v jednotlivých regionech, všestranně podporovala export a také aby dlouhodobě sniţovala 

administrativní zátěţ.                                                                                                                                                         

Mne osobně se současná finanční, respektive hospodářská krize dotkla nejcitlivěji 

prostřednictvím společnosti, ve které pracuji.  

Jako manaţer společnosti, který se musí denně rozhodovat, bych se ráda vyvarovala špatných 

kroků, které by sice nepřivedly svět na pokraj další finanční krize, ale mohly by znamenat velkou 

katastrofu pro celý kolektiv našich zaměstnanců. Jsem přesvědčená o tom, ţe opatření, která 

jsem byla nucena v souvislosti s krizí zavést, přinesou v budoucnu potřebnou stabilitu  

a podmínky pro další růst společnosti. 

Výhled na ekonomiku je v době, kdy se dostává z recese, stále velmi nejistý. Přestoţe 

oficiální stanoviska hovoří o dobré kondici naší ekonomiky, nachází se v současné době na 

úrovni roku 2007. Jak jiţ bylo výše uvedeno, situace v ČR je závislá na stavu celé Evropské 

unie.  Ţijeme ve společnosti, která má v globalizovaném světě co nabídnout – ať je to relativně 

levná pracovní síla či komodity, dokáţeme si vydělat na to, co spotřebujeme. Pokud si udrţíme 

tuto výhodu konkurenceschopnosti, mohlo by to v budoucnu znamenat přísun bohatství do naší 

země a zvýšení ţivotní úrovně obyvatel. 

Výsledkem této bakalářské práce je shrnutí a analýza těch nejzávaţnějších finančních 

poruch minulého století a srovnání s krizí současnou.  

Cíl bakalářské práce byl zcela naplněn. 
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