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Abstrakt 

Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s jednou z nejvýznamnějších 

hospodářských krizí současnosti, nalezení hlavních příčin jejího vzniku, rychlého postupu 

a následků do ekonomik mnoha zemí včetně České republiky. Na základě získaných 

teoretických znalostí se pokouší upozornit na některé těţce řešitelné problémy v souvislosti 

s hospodářskými krizemi, hledá moţnosti k sníţení rizika jejich vzniku a omezení jejich 

dopadu. Není opomenuta ani problematika hospodářského cyklu, ekonomického růstu a 

vzájemných vazeb v rámci makroekonomických ukazatelů.   

 

The Abstract 

Presented  Bachelor´s  Thesis  deals  with  one  of  the  most  significant  economic  crises 

of the present days including searching for the causes of such crisis occurrence, its fast 

advancing and its consequences in economies of many countries all over the 

world including the Czech Republic. Under gained theoretical knowledge, such Bachelor´s 

Thesis tries to draw the attention to the issues addressed with difficulty in relation to 

economic crises, whereas it searches for the possibilities how to mitigate risks and how to 

eliminate their impacts. Even the area of economic cycle is not left-out, incl. economic 

growth and mutual linkages within macro-economic indices.   
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ÚVOD 

Dnešní svět lze charakterizovat jako dynamický, neustále se měnící, globalizovaný. 

Hlavním hnacím motorem všech podnikatelských aktivit je dosaţení úspěchu a s tím 

spojeného zisku. A právě v neustále se měnících podmínkách se musí člověk umět 

prosadit, najít moţnosti, které se stanou jeho konkurenční výhodou oproti ostatním a 

umoţní mu splnění svých cílů. Globalizace v tuto chvíli stojí na obou stranách barikád – na 

jedné straně jako moţnost neomezeného spojení s celým světem, které přináší celou řadu 

výhod (hledání potencionálních zákazníků, dodavatelů, technologií apod.) a na druhé 

straně celou řadu nevýhod (silnější konkurenční boj, moţná ztráta trţní pozice apod.). 

Navíc se vše odehrává v neuvěřitelném tempu.  

 Stejně tak, jak má rok svá roční období, má také hospodářský cyklus svá stádia. 

Máme období hojnosti (konjunktury), kdy je třeba neusnout na vavřínech slávy a období 

hladu (recese), kdy je třeba otevřít oči a začít rychle jednat.  

V období recese se velice snadno v důsledku různých příčin dostaneme do krizového 

stavu. Abychom mohli omezit dopad následků krizových období, je zapotřebí mít 

dostatečné odborné znalosti, poučit se z minulosti, začít se chovat zodpovědně vůči sobě i 

ostatním.   

 

1 VYMEZENÍ POJMŮ 

 1.1  Krize  

Pojem krize (KRISIS od slovesa KRINÓ) pochází ze starořečtiny, kde mělo tři 

základní významy. Prvním je rozdělení, rozpor a svár, druhým je volba, resp. výběr a 

třetím je rozhodnutí, soudní zkoumání, právo, trest.[1]
 
 

Pearce popisuje krizi jako výrazné zhoršení ekonomické výkonnosti, jehoţ nejčastěji 

pouţívanými ukazateli jsou míra nezaměstnanosti, tempo ekonomického růstu a výše 

důchodu na hlavu.[2] 

Dle Dvořáka lze krizi (finanční krizi) chápat jako poruchu finančního systému – 

podstatným faktem je, ţe příčiny ekonomických problémů, kterými je finanční krize 

charakteristická, se nenacházejí v reálné ekonomice, ale vznikají ve finančním systému.[3]  

Rotschedl jí přirovnává k nafukovacímu balónku, který v určitou chvíli praskl. 

Základem jeho teorie je střet nabídky a poptávky, který je zaloţen na dojmu účastníků trhu 
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(prodávajících i kupujících). V případě rozporu těchto iluzí s ekonomickou realitou můţe 

na trhu dojít ke skryté nestabilitě. Hlavní příčinou je nedostatek informací. Uskutečněný 

obchod na základě nedokonalých informací nepřímo ovlivňuje i další obchody a díky tomu 

téměř kvadratickou funkcí tento balónek narůstá a bobtná.[4]  

  Z historického pohledu není období krize ničím novým. V posledních dvou 

desetiletích jsme se setkali s dlouhou sérií méně i více významných, avšak stále 

závaţnějších, ekonomických otřesů. Patří k nim zejména propad amerických akciových 

trhů v roce 1987, krize úspor a úvěrů koncem 80. let a počátku 90. let, japonská finanční 

krize a velká stagnace 90. let, asijská finanční krize 1997–1998 a krach „nové ekonomiky“ 

(dot-com) z roku 2000.
 
[5]

  

1.2  Hospodářský (ekonomický) růst  

Hospodářský neboli ekonomický růst představuje vzestup hospodářského potencionálu 

země v čase.[6]  

Jednou z důleţitých charakteristik ekonomického růstu je jeho příčina, ze které 

můţeme získat mnoho informací, můţe se jednat o[6]: 

a) krátkodobé zvýšení, které je posléze vystřídáno sníţením, 

b) dlouhodobý trend, který je spojen víceméně s plynulým zvyšováním produkčních 

moţností ekonomiky.
 
 

Hlavními zdroji ekonomického růstu jsou: 

a) růst výrobních faktorů (práce, kapitál, půda), 

b) růst produktivity výrobních faktorů, které umoţňují faktory jako vzdělávání, investice, 

vědecký pokrok atd.[7] 

1.3  Hrubý domácí produkt  

Jedním z nejpouţívanějších makroekonomických ukazatelů, které slouţí k měření 

hospodářského růstu je hrubý domácí produkt (dále jen HDP). 

HDP je charakterizován jako součet peněţních hodnot finálních produktů primární, 

sekundární a terciální sféry, vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory 

alokovanými v dané zemi.[8] Jedná se o součet korunové hodnoty spotřeby, investic, 

vládních nákupů a čistých vývozů. 
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Měření HDP je zaloţeno na systému národních účtů, které jsou obvykle zpracovávány 

jednotně podle metodiky OSN. A právě toto umoţňuje analyzování a mezinárodní 

srovnávání jednotlivých zemí. Zjednodušeně se jedná o pět účtů: podnikový, domácností, 

státu, styku s cizinou a kapitálový účet. V rámci kaţdého účtu se vlastně srovnávají vstupy 

a výstupy, resp. příjmy a výdaje.[7]  

Z důvodu zkreslení ukazatele HDP inflací, rozlišujeme dvě kategorie HDP dle způsobu 

jeho ocenění – nominální a reálný. Výpočet nominálního HDP vychází z běţných 

(skutečných) cen, coţ jsou ceny, které převládají na trhu v době, za kterou je HDP 

vypočítáván.  Reálný  HDP  pak  vychází  ze  stálých  cen,  tzn.  cen  očištěných  od  změn. 

Za stálé ceny pak povaţujeme ceny toho období, které stanovíme jako výchozí období.[8] 

Tento ukazatel je očištěn od inflace a vyjadřuje skutečný nárůst fyzického objemu 

produktu za daného období. 

Pro výpočet HDP se využívají následující metody[8]: 

- výdajová metoda 

- důchodová (příjmová) metoda 

- metoda zaloţená na sumarizaci hodnot přidaných zpracováním 

Výdajová metoda 

- slouţí  pro  měření  HDP  nepřímo  -  součtem  všech  výdajů  jednotlivých  sektorů 

na nákup finálních výrobků a sluţeb v trţních cenách, coţ se dá vyjádřit následujícím 

vzorcem[8]: 

                                                         HDP = C + I + G + X,                                                        

kde jednotlivé poloţky tvoří: 

C - výdaje domácností na spotřebu 

I - soukromé hrubé domácí investice 

G - výdaje státu na nákup výrobků a sluţeb 

X - čistý export (export mínus import) 
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Důchodová (příjmová) metoda 

Základem této metody je součet národního důchodu, který je představován součtem 

důchodů domácností, amortizace a nepřímých daní[8]: 

                                                 HDP = w + r + z + i + y + a + n, 

kde jednotlivé poloţky tvoří: 

w - hrubé mzdy 

r - renty – důchody vlastníků půdy, nemovitostí atd. 

z - hrubé zisky korporací 

i - čisté úroky (rozdíl mezi inkasovanými a placenými) 

y - důchody ze samozaměstnání  

a - amortizace 

n - nepřímé daně 

 Tato metoda zohledňuje pouze důchody jednotlivců a korporací, jejichţ původ je 

v běţné produkci statků a sluţeb tzn., ţe jsou vyloučeny transferové platby. Transferové 

platby jsou výdaje státu, jejichţ důvodem není nákup výrobků a sluţeb pro potřeby vlády, 

ale jsou vynakládány na podporu některých subjektů v podobě penzí, stipendií, podpor 

v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek.[8]  

 Metoda založená na sumarizaci hodnot přidaných zpracováním 

 Někdy je obtíţné zjistit, zda je daný statek konečný nebo zda patří mezi meziprodukty 

a bude dále zpracováván. Aby nedošlo k zahrnutí takového statku do výpočtu vícekrát, 

počítá  se  u  této  metody  s přidanou  hodnotou  v jednotlivých  fázích  výroby  -  jedná  se 

tedy o součet přidaných hodnot kaţdé výrobní etapy ze všech odvětví. Pojmem přidaná 

hodnota neboli hodnota přidaná zpracováním se pak rozumí hodnota, kterou jednotliví 

výrobci postupně v průběhu výrobního procesu přidávají svým úsilím k hodnotě 

nakupovaných materiálů, polotovarů a sluţeb.[8] 

1.4  Hospodářský cyklus  

 Výkonnost trţního hospodářství lze definovat jako mnoţství statků a sluţeb, které 

určitá ekonomika vyprodukovala za určité období (převáţně 1 rok). Výkonnost je 

charakterizována veličinami, které jsou označovány jako makroekonomické ukazatele. 
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Mezi nejvýznamnější pak patří HDP, popř. národní důchod. Dalšími neméně významnými 

prvky vztahujícími se k výkonnosti trţního hospodářství jsou[8]: 

 tempo růstu HDP 

 míra nezaměstnanosti 

 míra inflace 

 saldo obchodí bilance (čisté vývozy) 

 saldo platební bilance 

Porovnáváme-li  výkonnost   trţního   hospodářství   v   jednotlivých   letech,  dojdeme 

ke zjištění, ţe zde dochází ke střídání fází rychlejšího tempa růstu s fázemi hospodářského 

poklesu.  Délka jednotlivých fází bývá ovlivněná způsobem, jakým stát zasahuje do tohoto 

procesu. Posloupnost pravidelně se opakujících fází vzestupu, poklesu a stagnace 

makroekonomické aktivity (reálného HDP, zaměstnanosti, investiční činnosti a soukromé a 

veřejné spotřeby) se nazývá hospodářský (ekonomický) cyklus.[8] 

Každý hospodářský cyklus má čtyři na sebe navazující fáze[9]: 

1. recesi – jedná se o nejvýznamnější fázi cyklu. Nastává po dvou po sobě následujících 

čtvrtletích, kdy dochází k poklesu hrubého domácího produktu. Pokud takovýto stav 

pokračuje, dostává se ekonomika do tzv. deprese. Tato fáze je charakteristická 

poklesem nákupů spotřebních statků, prudkým poklesem investic (výstavba dálnic, 

bytů,...), růstem nezaměstnanosti, omezením výroby, sníţením obratu vnitřního i 

zahraničního obchodu, poklesem zisků, krachem firem.  

2. dno (sedlo) – jedná  se  o  fázi  největšího  úpadku  na  jedné  straně  a  zároveň dochází 

od  této  fáze  k  vyrovnání  a  oţivení  ekonomiky  (odraţení  se  ode  dna),  a to jednak 

za pomoci různých zásahů ze strany státu, ale i vlivem vnějších situací – např. 

ukončením válek. 

3. expanzi – období dalšího oţivování ekonomiky, které se vyznačuje růstem dynamiky 

poptávky i nabídky. Označení konjunktura se pouţívá, pokud dojde k převýšení 

vrcholu předcházejícího cyklu a posléze dosahuje svého vrcholu (rozvoj, rozmach 

nabídky i poptávky). 

4. vrchol – opačný bod neţ dno, dochází k převýšení nabídky nad poptávkou. 

Na obrázku č. 1 je modelové schéma jednotlivých výše popsaných fází hospodářského 

cyklu včetně trendu růstu potencionálního produktu. 
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Hospodářské cykly se opakují po uplynutí několika let, podle délky je dělíme na[10]: 

- krátkodobé - Kitchinovy cykly (36 – 40 měsíců), jsou spojovány se změnami zásob a 

rozpracované výroby, byly typické pro USA 

- střednědobé  -  Juglarovy  cykly (10 – 12 let),  jsou  spojovány  se  změnami  investic 

do strojů a zařízení, byly typické pro 19. stol. a 1. pol. 20. století 

- dlouhodobé - Kondratěvovy – Kuzněcovovy cykly (50 – 60 let), bývají spojovány se 

zásadními změnami výrobních technologií, s monetárními jevy a významnými 

politickými událostmi, jejich statistický důkaz je však obtíţný a sporný.
 
 

Příčiny cyklů můžeme rozdělit na: 

- vnější, které jsou charakterizovány populačními změnami, vynálezy, inovacemi, 

politickými událostmi a válkami,  

- na vnitřní, které jsou charakterizovány spotřebou, investicemi, činností státu (fiskální a 

monetární politika). 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 

2.1 Zhodnocení ekonomické situace  

Hospodářskou krizí se rozumí zpravidla delší období hospodářského propadu, jehoţ 

důsledky  se  neprojevují  jen  v hospodářském  útlumu,  ale  zasahují  také  do  politiky  a 

do společenských vztahů. Prudce klesá výroba i spotřeba, přibývá lidí bez práce. Obvykle 
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 Obrázek č. 1 – Modelové schéma hospodářského cyklu[9] 
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tomuto předchází fáze dobré konjunktury a optimismu investorů i spekulantů. Některé 

sektory hospodářství se stávají cílem nadměrných spekulací, dochází k jejich výraznému 

nadhodnocení. Následkem je pak znehodnocení vkladů institucionálních i soukromých 

investorů. Dochází k řetězové reakci, která v důsledku propojení světové ekonomiky, 

ovlivní celý ekonomický vývoj.[11] 

 Při ekonomických cyklech je důleţité sledovat důvody výkyvů v hospodářství. Příčiny 

mohou být[3]: 

 exogenního (vnějšího) charakteru – sem se řadí například války, revoluce, 

pesimistická/optimistická očekávání podnikatelů/spotřebitelů, 

 endogenního (vnitřního) charakteru – například pohyb úrokové sazby, nedostatečná 

spotřeba, 

 smíšeného charakteru – kombinace obou předešlých příčin. 

V teoretických analýzách jsou pod pojem „finanční krize“ zahrnovány specifické 

případy poruch finančního systému[3]: 

 měnová krize – jedná se o situaci, kdy dochází k prudkému a neočekávanému oslabení 

kurzu domácí měny. Většinou jde o spekulace proti nerovnováţným pevným měnovým 

kurzům. Důsledky pro veřejné finance nejsou tak závaţné jako u bankovních krizí. 

 bankovní krize – je spojena s problémy s nedostatečnou likviditou, především však 

s insolvencí některých (většiny) komerčních bank. Příčiny vzniku jsou náhlá ztráta 

důvěry vkladatelů, prudký pokles hodnoty některého typu bankovních aktiv 

(nemovitostí, akcií apod.), můţe také vzniknout v důsledku dluhové či měnové krize. 

Vede k prudkému zvýšení veřejného zadluţení (v řadě případů překračuje 20 % 

objemu HDP). 

 dluhová (úvěrová) krize – existuje externí, vnější i interní. Externí dluhová krize se 

projevuje neschopností země splácet zahraniční dluh (pokud není schopna splácet 

zahraniční dluh vláda je toto označováno jako „sovereign default“). Vnější je spojena 

s případy, kdy zahraniční dluh nesplácí zadluţené soukromé firmy a banky. Interní se 

projevuje chronickou vnitřní předluţeností ekonomik, platební neschopností podniku a 

nárůstem objemu klasifikovaných úvěrů. Často vede k zamrznutí úvěrového trhu 

s negativními důsledky pro reálnou ekonomiku. Jedná se o velmi nebezpečný typ. 

 systemická finanční krize – zahrnuje projevy všech nebo většiny výše uvedených typů 

krize. 
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Dle nejrůznějších studií proběhlo za období posledních 30 let kolem 70 finančních krizí. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny případy těch významnějších.[3] 

 

Tabulka č. 1 – Významnější finanční krize od konce 80. let[3] 

1. Vnější dluhová krize, která přechází v krizi bankovní, případně měnovou 

Latinskoamerická dluhová krize 1982-1989 

Ruská finanční krize 1998 

Brazilská finanční krize 1998-1999 

2. Spekulativní měnová krize, která vyvolává krizi bankovní 

Krize evropského měnového mechanismu 1992-1993 

3. Bankovní krize vyvolaná vnějším šokem 

Americká bankovní krize 1980-1995 

4. Bankovní krize vyvolaná krizí měnovou 

Severská bankovní krize: Norsko 1988-1993, Švédsko 1990-1994, Finsko 1991-1994 

5. Bankovní krize ústící do krize dluhové a měnové 

Chilská finanční krize 1981-1985 

Turecká finanční krize 2000 

6. Dluhové (systemické) finanční krize 

Druhá mexická krize 1994-1995 (vnější dluhová a následně měnová krize) 

Asijská finanční krize 1997-1998 Thajsko, Filipíny, Indonésie, Jiţní Korea (vnitřní 

dluhová, bankovní a měnová krize)  

Argentinská krize 2001-2002 (vnější dluhová, bankovní a měnová krize) 

Americká hypoteční krize 2007-? (globální dluhová krize přecházející v krizi 

bankovní, měnovou a v recesi) 

7. Chronická vnitřní dluhová a bankovní krize 

Japonská finanční krize 1989-2004 (dluhová deflace a recese) 

 

Krize ale nejsou doménou pouze posledních 30 let. Jiţ mnohem dříve významně 

zasahovali do lidských ţivotů. Mezi významné světové krize také patří např.: 

Tulipánová horečka (1634-1637) bývá označována za nejstarší spekulační bublinu. Za 

vším stál člověk, jeho psychika a touha po neúměrném zisku. Na samém počátku zde byla 

obyčejná květina, která byla dovezena do Holandska z Turecka roku 1593.  V 17. století 

začali holandští pěstitelé kříţit různé druhy tulipánů a z jednobarevných druhů vypěstovali 

pestrobarevné květiny. Začalo se soutěţit o nejkrásnější tulipán, který se rázem stal 

váţeným artefaktem, jehoţ cena se vyhoupla do výšin. Vidina vysokého výdělku lákala 

stále více lidí, takţe na konci „tulipánové horečky“ obchodoval s tulipány naprosto kaţdý. 
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V roce 1637 došlo ke zvratu – nabídka převýšila poptávku. Mnoho obchodníků 

zbankrotovalo a celé holandské hospodářství se dostalo na delší čas do váţných potíţí.[12] 

 

Krize v USA (1857) – po krizi v letech 1847-1849 nastává všeobecný hospodářský 

rozmach. Vše se mění v roce 1856, kdy skončila Krymská válka. Evropský trh zaplavuje 

levnější pšenice z východu, dovoz převyšuje vývoz, americké zlato mizí v zahraničí, 

farmáři začínají krachovat. Banky zvyšují úrokové sazby z důvodu ochrany zbývajících 

zlatých rezerv. Hospodářský systém USA je velice labilní. Vše vrcholí bankrotem Ohijské 

ţivotní pojišťovny a svěřenecké společnosti – do té doby vzorem solidnosti. Podraţují 

úvěry, banky ţádají okamţitá vyrovnání, odmítají přijímat směnky. Posledním kapkou je 

pak rozhodnutí o dovozu většího mnoţství zlata z kalifornských dolů lodí. Tato loď k cíli 

nikdy nedorazí. Finanční svět je v šoku – banky musí odloţit platby v hotovosti, akciové 

kurzy padají, tisíce obchodníků bankrotuje. 13. října 1857 dochází na Wall Street 

k dalšímu krachu. Americké hospodářství = hlad, nezaměstnanost a bankrot. Navíc dochází 

k výraznému hospodářskému rozdílu mezi severem a jihem, který významnou mírou 

přispěl k občanské válce.[13] 

Asijská finanční krize (1997 – 1998) – zasáhla koncem 90. let řadu zemí jihovýchodní 

Asie, které byly díky svému ekonomickému rozvoji označovány jako „asijští tygři“, 

zejména pak Thajsko, Malajsii, Jiţní Koreu a Indonésií. Hlavní příčiny lze hledat v[3]: 

 nadměrném investičním optimismu (částečně zdůvodnitelný), způsobený dlouhodobým 

předkrizovým ekonomickým růstem, 

 nadhodnocení reálného kurzu – zapříčiněno pegem domácích měn vůči posilujícímu 

dolaru - oslabilo konkurenceschopnost jihoasijských ekonomik vůči Japonsku a Číně 

na třetích trzích, 

 křehkost bankovní systému – vysoká vzájemná propojenost asijských bank a jejich 

provázanost s mezinárodními finančními trhy. 

 2.2  Teoretické možnosti  

Snahou všech zainteresovaných stran je zabránit vzniku krizí nebo alespoň získat 

dostatečný časový náskok pro včasnou reakci. Existuje mnoho teoretických i praktických 

snah o vytvoření systému včasného varování.  
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Přestoţe se touto problematikou zabývá široké spektrum ekonomů ze všech států 

světa, jsou současné modely predikce nedostačující. Ještě i dnes jsou situace, kdy je krize 

najedou tady, ale jejího příchodu si „nikdo“ nevšiml.  

Jako hlavní problémy se jeví[3]: 

 predikční schopnosti, které jsou v současné době poměrně nízké, 

 skladba dat/údajů, které slouţí jako základna pro monitorování finanční situace 

(nedostupnost potřebných dat; data neodráţejí příčiny, ale spíše důsledky; nedostačující 

moţnosti pro srovnání více zemí; nespolehlivost dat), coţ má za následek nízkou 

vypovídací schopnost systémů hodnocení finančního zdraví, 

 nejasná a nejednotná definice finanční krize – co člověk to trochu odlišná definice, 

 identifikace momentu vzniku krize.   

Na základě výše uvedeného byla Mezinárodním měnovým fondem (dále jen IMF) a 

Světovou bankou vydána četná preventivní doporučení a opatření směřující k minimalizaci 

nákladů v případě propuknutí finanční krize.  

Zmíněná doporučení směřují do dvou základních oblastí[3]: 

 opatření ve vztahu k pohybu mezinárodního kapitálu. Jedná se např. o: 

 kapitálovou kontrolu a management externích závazků a pohledávek – přestoţe 

jsou  na  kapitálovou  kontrolu  rozdílné  názory,  je  zavedena  v  mnoha  zemích. 

Na jedné straně sniţuje riziko vzniku krize, ale na druhé můţe blokovat příliv 

kapitálu nutného k financování produktivních investic, 

 správné časování postupu finanční liberalizace – liberalizace kapitálových účtů je 

doporučována jen v případě dostatečné úrovně domácího bankovního sektoru a 

bankovního dohledu, 

      Finanční liberalizace -  hypotéza, která obhajuje co největší prostor pro úlohu trhů a 

sil konkurence při koordinaci finančních aktivit[2]. 

 měnová opatření k obnovení důvěry a zastavení odlivu kapitálu, 

 kontrola „dolarizace“ ekonomiky (situace, kdy země opouští vlastní měnu a 

oficiální měnou se stává dolar. Výhodou je eliminace měnových krizí, niţší 

náklady na zahraniční úvěry a hlubší integrace do světového trhu. [16]), 

 omezení objemu dluhu denominovaného v zahraniční měně – snaha o regulaci 

skladby příchozího kapitálu (omezit podíl krátkodobého zahraničního dluhu), 

 doporučení v oblasti kurzovního reţimu a politiky – doporučení směřující 

k zamezení zneuţívání hospodářské politiky pro zvýšení soutěţivosti, 
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doporučována kontrola vývoje domácích úrokových sazeb vzhledem ke světovým, 

volba vhodného kurzovního reţimu, který musí být podpořen vhodnou 

makroekonomickou politikou, 

 pomoc nadnárodního věřitele poslední instance – vytvoření této nadnárodní 

instituce je stále ve stádiu diskuze. V poslední době plnil tuto funkci částečně IMF 

– poskytoval pomoc při vypořádávání vzniklých závazků. 

 prohloubení a zkvalitnění bankovního dohledu 

 vytvoření kvalitního bankovního dozoru, který zajistí omezení drţby nadměrně 

rizikových aktiv, prosazení dostatečné kapitálové vybavenosti, včasné ukončení 

činnosti  nesolventních  institucí.  Z  důvodu  posledních  krizí  existuje  obecná 

shoda o potřebě zkvalitnění bankovního dohledu a vytvoření mezinárodních 

standardů, zatím je do této aktivity zapojena jen malá skupina zemí, 

 procedury v případě insolvence – hlavní problémy – mikroekonomika – schopnost 

včas reagovat na problémy insolvence bank, zajištění jejich prodeje funkčním 

institucím a rozloţení ztráty také na akcionáře, bankovní manaţery a velké věřitele. 

Z makroekonomického hlediska v případě insolvence na úrovni zemí chybí jasně 

definované a mezinárodně uznané procedury. 

 2.3  Shrnutí možností   

 Moţná to bude znít pesimisticky, ale domnívám se, ţe si budeme muset projít ještě 

celou řadou krizí, neţ se z nich jako lidstvo poučíme, neţ se přestaneme chovat 

lehkomyslně a uvědomíme si, ţe ztráta jednoho bude vţdy zaručeně znamenat i ztrátu 

druhého. 

 V knize historie lidstva je zaznamenána celá plejáda kritičtějších i méně závaţnějších 

krizí, kterými si musely jednotlivé národy projít. Někdy jejich následky zasáhly jen část 

populace některé ze zemí, jinde měly daleko větší dopad. Jestliţe si ale uvědomíme, ţe jiţ 

v průběhu krize dochází k hodnocení situace, hledání spouštěcích prvků a „viníků“ a 

hlavně moţností, jak tomu příště předejít, pak je aţ neuvěřitelné, ţe dopustíme, aby se 

historie opakovala.  

 Řady specialistů zastoupených v mnoha institucích hledají moţnosti včasného 

varování, nejrůznější metody předcházení moţnosti vzniku krizí, opatření u institucí, které 

jsou nejvíce ohroţeny, legislativní opatření. Proč tedy nejsou vidět výsledky? Jak je 

moţné, ţe je zde „náhle“ krize, která zasáhne téměř celý svět. Proč jí nelze zastavit?  
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 Důvod rychlého šíření krizí není nijak tajemný. Dnes uţ snad kaţdý ví, ţe z důvodu 

globalizace je vše propojeno se vším. Hlavní problém je v myšlení lidí, v naší snaze získat 

za kaţdou cenu ze všeho co nejvíce a přitom nad následky svých jednání moc neuvaţujeme 

(moţná ani nechceme). Nechci zde přednášet nějaké vznešené myšlenky, vím, ţe hnací 

silou kaţdého podnikání je zisk. Ale uţijeme si ho?   

3 PŘÍČINY VZNIKU SOUČASNÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 

 3.1  Počátky - Amerika 

 Pokud začneme od úplného počátku, pak jednu z prvních příčin můţeme nalézt 

v nadměrně nerovnoměrném rozloţení bohatství. Existuje zde malá skupina – elita (cca 9 

% populace), která vlastní 80 % veškerých finančních prostředků. Faktem přesto zůstává, 

ţe: „Kolik se utratí za spotřební zboţí, se odvíjí od výše příjmů pracující třídy.“[9] To 

znamená, ţe závislost ekonomiky na příjmově nejslabších a pokles reálných mezd by 

způsobily  další omezení výdajů na spotřebu. I pokud by zde existovala celá řada podniků, 

které by mohly poskytnout své statky a sluţby, nebyla by zde dostatečná kupní síla k jejich 

nákupu. Výrobci a dodavatelé, kteří investovali, by navíc ztratili i očekávané zisky z těchto 

investic. Takovýto pokles investic pak můţe vést k bludnému kruhu v podobě niţší 

zaměstnanosti, niţších příjmů a niţší ochoty utrácet. V těsném zástupu pak přicházejí 

finanční problémy s negativním dopadem na hospodářskou situaci. Výsledkem je 

zpomalení ekonomiky a další pokles investic.[5]  

 Ve Spojených státech dochází v průběhu několika let ke sniţování reálných mezd, 

v roce 2005 poklesly o 0,8 %. Přesto spotřeba i nadále stoupala. Mezi roky 1994 a 2004 

rostla  spotřeba  rychleji  neţ  národní  důchod,  přičemţ  podíl  výdajů  na  osobní spotřebu 

na HDP stoupl z 67 na 70 %. Z toho vyplývá, ţe pracující si ţili tzv. nad poměry – 

zadluţovali se.[14]  

 Ten, kdo umoţnil toto nadměrné zadluţování, byla Centrální banka, která chtěla 

formou  nízkých  úrokových  sazeb  povzbudit  ekonomiku.  Usnadnila  tak  ale  i  cestu 

pro získání hypotéky. Standardní praxí v USA je, ţe dluţníci nesplatí z důvodu vysoké 

mobility zcela své hypotéky, ale „prodají“ je společně s majetkem novému majiteli.  

 Banky v Americe začali ve velkém poskytovat hypotéky téměř kaţdému, kdo měl 

zájem, a to za velmi nízkou úrokovou sazbu. Vývoj ceny amerických nemovitostí 

zaznamenává v rozmezí let 1996 – 2006 výrazný nárůst, který činil neuvěřitelných 124 %. 
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Jejich dalším krokem pak byl obchod s těmito hypotékami po celém světě. Tím, ţe banky 

poskytnuté hypotéky obratem ruky prodávaly, nezabývaly se dostatečnou bonitací ţadatelů 

o úvěr (budoucí dluţníky). Ruku zprostředkovatelů hypoték vedla v té době hlavně snaha 

získat co nejvíce, a proto půjčovali opravdu všem, čímţ došlo k akumulaci velkého 

mnoţství finančních prostředků, které nebyly kvalitně kryty. A právě z důvodu špatné 

bonitace začal krachovat světový finanční systém.[15]   

 Za bezprostřední příčinu spuštění krize se pak označuje právě prasknutí nemovitostní 

bubliny v USA, která vyvrcholila v letech 2005 – 2006. Téměř okamţitě dochází k zvýšení 

výchozích sazeb amerických hypotečních úvěrů s proměnlivou úrokovou sazbou – dochází 

k výraznému prodraţení splátek úvěrů.[15]  

 Dvě největší hypoteční agentury v USA – Fannie Mae a Freddie Mac se začaly potýkat 

s krizí z důvodu nesplacení půjček a klesajících cen domů. Nutno podotknout, ţe tyto dvě 

agentury vlastnily či garantovaly téměř polovinu všech hypotéčních úvěrů. Jejich Core 

Business spočíval ve výkupu hypoték od finančních ústavů a jejich přeměnu na další 

finanční instrumenty, které pak prodávaly. Z důvodu významného propojení těchto dvou 

agentur s finančním systémem Ameriky se vláda rozhodla převzít nad nimi kontrolu.[17]  

 Spirála hospodářské krize se rozjela ve chvíli, kdy americká investiční banka Lehman 

Brothers oznámila, ţe zaţádá o ochranu před věřiteli. Následovala vlna akvizic, bankrotů, 

znárodňování finančních institucí, propady světových akciových trhů. V důsledku 

propojení jednotlivých zemí dochází také u ostatních zemí k propadům hospodářského 

růstu a zvyšování nezaměstnanosti, krize se začíná šířit a v krátké době postihuje téměř 

všechny státy.[5]  

Dle výše uvedeného, můžeme zkráceně za hlavní původce krize označit[15]:  

 vysoce rizikové úvěry 

 selhání regulace 

 pompézní úvěrování 

 zneuţití investiční banky  

 

 3.2  Milníky současné hospodářské krize 

 Níţe následuje výčet „významných“ událostí současné hospodářské krize[5,15]: 

 

 přelom roku 2006 a 2007 – zvýšení úrokové sazby v USA během dvou let z 1 % na 

více  neţ   5 %   mělo  za  následek  růst  počtu  nesplacených   hypotečních  úvěrů, a to  
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      především tzv. „rizikových půjček“ – půjček poskytnutých méně bonitním klientům. 

 7. března 2007 – FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation – nezávislá 

organizace, zaloţená americkým kongresem, která má za úkol zajistit stabilitu 

národního bankovního systému) pozastavila bance Fremont činnost z důvodu 

riskantního a nespolehlivého bankovnictví. 

 17. června 2007 – zhroucení dvou hedgeových fondů Bear Stearns.  

Hedgeový fond – investiční fond určený pro bohaté fyzické osoby či institucionální 

investory s minimální investicí 1 mil. USD. Angaţují se ve zvláštních investičních 

strategiích, které bývají vysoce rizikové. Někdy jsou organizovány tak, aby obešly 

zákony o cenných papírech, coţ vyvolává diskuse o jejich regulaci. Fond můţe 

pouţívat automatické příkazy k likvidaci (portfolií stop-loss), jestliţe cena investice jde 

proti fondu o více, neţ činí určité procento, čímţ omezují ztráty fondu. [16]  

 9. srpna 2007 – největší francouzská veřejně obchodovatelná banka BNP Paribas 

zmrazila výběry hotovosti ze tří svých fondů, které investovaly do rizikových hypoték 

v USA. Krize se přesunuje do Evropy. Evropská centrální banka poskytla peněţnímu 

trhu injekci 94,8 miliardy Eur (podobně se posléze zachovaly i Centrální banka 

Kanady, USA a Japonska). 

 17. srpna 2007 – Federální rezervní systém: „Trţní podmínky se zhoršily… riziko 

poklesu růstu výrazně vzrostlo.“ 

 Říjen – listopad 2007 – banky ohlašují těţké ztráty, rezignují ředitelé bank (včetně 

švýcarské USB a amerických Citigroup a Merrill Lynch). 

 12.  prosince  2007  –  Federální  rezervní  systém  zakládá  Term  Auction  Facility 

pro podporu bankovního financování. 

 Leden 2008 – Index ABX zastavil vydávání nových subprime indexů. 

 30. ledna 2008 – společnost Standard & Poor's Ratings Services sníţila nebo dala 

úvěrově sledovat 8000 cenných papírů (RMBS a CDO). 

 11. července 2008 – Americký úřad pro bankovní dohled převzal do vlastnictví 

hypoteční banku IndyMac Bacorp. (jiţ pátá americká zkrachovalá banka). 

 7. září 2008 – Americká vláda přebírá kontrolu nad klíčovými polostátními 

hypotečními agenturami Fannie Mae a Freddie Mac.  

 16. září 2008 – FED společně s vládou zachraňují jednu z největších světových 

pojišťoven American International Group (AIG), a to poskytnutím úvěru. 
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 25. září 2008 – Prezident  George  Bush  se  snaţil  přesvědčit  Američany  i  Kongres 

o nutnosti poskytnout finančnímu systému dotaci z důvodu váţné finanční krize 

(projekt TARP). 

 29. září 2008 – Sněmovna reprezentantů odmítá návrh prezidenta na podporu 

finančního systému (TARP). Toto vyvolává na burzách největší propad od krachu 

v říjnu 1987. 

 3. října 2008 – Sněmovna reprezentantů schválila plán stabilizace finančního systému, 

návrh posléze podepisuje prezident George Bush. 

 října 2008 – čtyři největší země EU – Francie, Německo, V. Británie a Itálie – se 

dohodly, ţe členové EU budou moci kvůli finanční krizi překračovat limity 

rozpočtových deficitů. 

 října 2008 – ministři financí zemí EU schválili zvýšení záruky za vklady na 50 000 

Eur z dosavadních 20 000 Eur, pro některé země chtějí navíc zavést limit 100 000 Eur. 

 15. října 2008 –  zástupci  vlád  EU  na  summitu  v  Bruselu  podpořili  záchranný  

plán pro finanční sektor, který chce na podporu bank ohroţených finanční krizí uvolnit 

více neţ dva biliony Eur. 

 31. prosince 2008 – Londýnská burza oznámila, ţe hlavní index britského akciového 

trhu utrpěl v roce 2008 kvůli krizi a ekonomické recesi ve světě svou dosud nejhlubší 

ztrátu. Také západoevropské akciové trhy v roce 2008 zaznamenaly rekordní propad. 

Nejsledovanější evropský akciový index FTSEurofirst 300 ztratil za rok 45 %. 

 13. února 2009 – Americká Sněmovna reprezentantů schválila stimulační plán, který 

byl posléze schválen také Senátem a podepsán americkým prezidentem Barackem 

Obamou. 

 2. března 2009 – Dow Jonesův Index (hlavní burzovní index v USA), poprvé od října 

1997 klesl pod 7000 bodů. 

 22. dubna 2009 – Mezinárodní měnový fond (MMF) předpověděl v aktualizovaném 

výhledu, ţe světová ekonomika v roce 2009 poklesne asi o 1,3 %, coţ je nejhorší vývoj 

od druhé světové války. 

 

Během období od konce roku 2006 aţ do poloviny roku 2009 došlo z důvodu 

finančních potíţí ke krachu mnoha finančních institucí, podniků i obyčejných lidí.
 
 

 Zhruba ve stejném časovém období (v období let 2006 – 2008) dochází navíc k světové 

potravinové krizi, kdy průměrná světová cena za rýţi vzrostla o 217 %, za pšenici o 136 %, 

za kukuřici o 125 % a za sojové boby o 107 %. V roce 2010 přichází další vlna, jak je 
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znázorněno v grafu č. 1. Tato krize způsobila ekonomickou nestabilitu a sociální nepokoje 

v chudých a rozvojových zemích. Příčinou vzniku potravinové krize byla sucha v zemích, 

které jsou hlavními producenty obilí a zvýšení ceny oleje. Za zvýšením ceny oleje stojí 

hlavně zvýšení vyuţití bio paliv.  

 

Graf č. 1 – Globální Index cen potravin v letech 1990-2011[18] 

3.3  Shrnutí 

 Současná hospodářská krize sice začala v Americe, ale i kdyby vznikla někde jinde, byl 

by její průběh velice podobný. 

 Mezi prvními varovnými náznaky, které se začaly vyskytovat jiţ o několik let dříve, 

neţ krize propukla, byl nesoulad mezi sniţujícími se reálnými mzdami a zvyšující se 

spotřebou   a   výdaji.  Tento   nesoulad   vyvolal   „normální“   lidskou   reakci   zaloţenou 

na skutečnosti, ţe jen velice málo lidí je schopno se řídit svými reálnými finančními 

moţnostmi. Je v tom i jakási naše vize lepšího světa a ráje, kde se budeme mít všichni 

dobře. A to, ţe dnes je peněz o něco méně neznamená, ţe bychom museli upravit své 

návyky. Zvláště, kdyţ jsou zde bankovní instituce, které nás s otevřenou náručí přijmou a 

s naší bonitou to nebudou brát aţ tak váţně. Pak uţ je jen otázkou času, kdy praskne 

některá z rostoucích bublin. Díky vzájemným vazbám a globalizaci se po krachu prvního 

bankovního ústavu dostaly ve velice krátkém čase do finančních potíţí i další finanční 
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instituce, krize se začala velice rychle šířit i mimo americký kontinent, coţ je výstiţně 

znázorněno na obrázku č. 2. 

 Jak se říká, po boji je kaţdý generál. Ale poloţme si upřímně otázku – „Dalo se této 

krizi zabránit?“. Z mého pohledu nedalo, ale snad se dal zmírnit její dopad. Jako vţdy, 

kdyţ se něco nepříjemného stane, vyplyne na povrch celá řada větších či menších příčin, 

které by samy o sobě neznamenaly nic dramatického, ale ve vzájemné kombinaci mohou 

mít nedozírné následky. Např. zvětšující se nepoměr mezi příjmy spotřebitelů a jejich 

výdaji  v   kombinaci  s  levnými  a  snadno   dostupnými   úvěry   bude   mít   zcela   určitě 

za  následek  větší  zadluţování.  Pokud  nedojde  ke  zvýšení  příjmů,  nebudou  finance 

ani na splácení úvěrů – smyčka se začne utahovat. Kdo je v tomto případě viník? Člověk, 

který nedokáţe nebo nemůţe sníţit své nároky; zaměstnavatel, který vyplácí „nízké“ 

mzdy; banka, která půjčuje peníze (neberu teď v úvahu půjčku jako moţnost bankovního 

zisku, ale jako bankovní pomoc, která byla danému člověku podaná); legislativa, která 

umoţní uskutečňování rizikových bankovních transakcí? Odpověď není jednoduchá a 

náprava taktéţ. Reakce ve stylu „Kdyby….“ není na místě.  

 

 

Legenda: 

   země oficiálně v recesi (dvě po sobě následující čtvrtletí) 

   země neoficiálně v recesi (jedno čtvrtletí) 

   země se zpomalením ekonomiky více neţ 1 % 

   země se zpomalením ekonomiky více neţ 0,5 % 

   země se zpomalením ekonomiky více neţ 0,1 % 

   země se zvýšeným ekonomickým růstem 

 

Obrázek č. 2 – Světová finanční krize (2007 – 2009)[19]
 



 

 25 

 

4 KRIZE V ČESKÉ REPUBLICE 

Pokud   bychom  chtěli  vytvořit  jakousi   pomyslnou  časovou   osu   příchodu   krize 

do České republiky (dále jen ČR), asi by bylo nejlepší odrazit se od roku 2007, který byl 

pro náš stát symbolem rozkvětu v podobě všestranného rozvoje. V průběhu roku 2008 

dochází ke zhoršování situace, vyvolané světovou ekonomickou krizí a rok 2009 můţeme 

v tomto případě označit jako přímý zásah.  

ČR jako uţ několikrát ve své historii, pozdě vzala na vědomí realitu a přiznala si, ţe se 

našemu  státu  hospodářská  krize  nevyhne. Na  samém  počátku se tábor ekonomů 

rozdělil na dvě skupiny – ta první popírala a zlehčovala dopady hospodářské krize na 

českou ekonomiku a ta druhá právě naopak varovala před jejími následky. Zpoţděné 

přiznání si skutečného stavu vedlo také k opoţděnému přijímání anti-krizových opatření – 

byla vyuţívány pouze pasivní restriktivní opatření.[20] 

 4.1 Období před krizí – rok 2007 a 2008   

 Rok 2007 byl pro ČR z hlediska ekonomického vývoje velice příznivým rokem, 

dosaţený růst byl nejvyšší v naší historii. Vedle produktivity práce rostla i zaměstnanost 

(max. za posledních 11 let). V závěru roku došlo k vzestupu cen potravin a energií, který 

byl doprovázen růstem daní a nájemného, coţ mělo za následek zvýšení inflace. 

 Ekonomický výkon průmyslu se zvýšil o 8,2 %. Dominantní postavení měla výroba 

dopravních prostředků  a zařízení, jejichţ produkce meziročně vzrostla o 13,9 %. Dále se 

na růstu průmyslu nejvíce podílely výroba elektrických a optických zařízení a přístrojů a 

výroba a opravy strojů a zařízení. Nejvýraznější pokles průmyslové výroby nastal  v těchto 

odvětvích - výroba koksu, rafinérské zpracování ropy o 4,3 %, těţba energetických surovin 

o 3 % a výroba základních kovů, hutích a kovodělných výrobků o 0,6 %. Trţby 

z průmyslové činnosti vzrostly o 10 %, na čemţ měla opět největší podíl výroba 

dopravních prostředků a zařízení.  

 Rok 2008 byl ve znamení významných výkyvů. Došlo k intenzivní změně tempa růstu 

naší ekonomiky vlivem sloţek HDP (poptávkové i nabídkové strany) v jednotlivých 

čtvrtletích. Výrazné byly i důsledky změn v cenovém vývoj – dopady spotřebitelské 

inflace na spotřebu domácností, změny cen ropy na světových trzích, výkyvy směnného 

kurzu koruny a cenový vývoj v zahraničním obchodě.
 
[21] 
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 Pokračuje zpomalování růstu HDP (růst o 3,2 %), přesto byl rychlejší neţ 

v západoevropských státech, kde došlo ke značnému ekonomickému útlumu. Zlepšila se 

také naše ekonomická pozice ve vztahu k EU. Souhrnný výkon české ekonomiky se ale 

značně zhoršuje. Pokles průmyslové produkce ve IV.Q. zcela zakryl její růst v předchozích 

čtvrtletích. Míra inflace se vyhoupla na 6,3 % a stala se nejvyšší hodnotou za posledních 

deset let. Ceny vývozu klesají rychleji neţ ceny dovozu. [21]  

 4.2 Rok 2009 – rok globální hospodářské recese 

 Hospodářská krize, která jiţ postihla ekonomiky našich sousedů a hlavních obchodních 

partnerů, zasáhla také náš stát. Počátky krize zaznamenáváme jiţ na konci roku 2008.  

 V krizových stavech dochází vţdy k odkrývání slabých míst a nejinak je tomu i 

v našem případě. Hlavním ekonomickým problémem je výrazný pokles zahraniční 

poptávky po našich výrobcích a sluţbách. Tento pokles je tak výrazný, ţe se odrazil 

v tempu růstu HDP, zaměstnanosti, financích. Český finanční sektor si vede oproti západu 

dobře. V minulých letech jsme se nepouštěli do riskantních zahraničních investic, domácí 

klienti preferovali naši měnu před devizovým financováním, díky čemuţ se české banky 

nedostali do akutní likvidní krize. Ale ve světě panuje nedůvěra a preference likvidity, 

které  se  odráţejí  jak  na  mezibankovním  trhu,  tak  i  v  restriktivní  úvěrové  politice 

bank. Pro ČR tímto vznikají některá negativa:[22, 23] 

 čistý český finanční sektor je velice malý, náš bankovní trh je téměř výlučně v rukou 

zahraničních bankovních ústavů, přičemţ některé z nich zasáhla krize velmi citelně - 

pouţité nástroje pro zmírnění dopadu krize pak uplatňují také u českých dcer, 

 ČR je vnímána jako součást tzv. rizikového regionu, které byl krizí silně zasaţen 

(Pobaltí, Maďarsko, Balkán). 

 Výsledkem je sniţování úrokových sazeb centrální bankou a další operace pro zvýšení 

financí v ekonomice. Tíţený efekt se ale nedostavuje, a to hlavně z důvodu obav bank 

z dalšího vývoje krize.[22]  

 Základními tahouny v trţním hospodářství jsou poptávka a nabídka. Zahraniční 

poptávka po našich produktech a sluţbách zaţívá tzv. poptávkový šok (v negativním slova 

smyslu) a nemůţe být tedy ţádnými nástroji naší hospodářské politiky ovlivněna. Zůstává 

tedy strana nabídky, na kterou se můţe náš stát zaměřit. Musí být nalezena taková opatření, 

která zajistí zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobců na zahraničních trzích. Českým 

výrobcům je třeba usnadnit přístup k financování (umoţní udrţení zaměstnanosti), umoţnit 
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sníţení byrokracie a sníţit nadměrná regulační opatření (dojde ke sníţení nákladů firem), 

která mohou některé podniky doslova poloţit. Jedná se například o opatření na zvýšení 

podpory exportu, rozšíření programů na podporu malého a středního podnikání, ale také 

sníţení firemních daní z příjmu, zjednodušení daňového systému, zrychlení odpisů, 

sniţování zdanění práce apod.[22]  

 V  „našem“  krizovém  roce  2009  došlo  k  velice  výraznému  negativnímu  vývoji 

téměř ve všech hlavních sektorech naší ekonomiky, snad jedinou výjimkou je zemědělství 

(viz graf č. 4). Negativně se světová ekonomická krize podílela také na sníţené hodnotě 

vývozu a dovozu (viz graf č. 3). Navíc si začínají účastníci ekonomického prostředí 

uvědomovat, ţe je třeba co nejvíce omezit své výdaje – hledají moţnosti, výsledkem je 

sníţení výdajů jak podniků (vč. zvýšení nezaměstnanosti), tak i domácností (viz grafy č. 5 

a č. 6). Náš HDP zaznamenává tento rok hluboký propad (viz graf č. 2).  Na jednotlivých 

grafech je také zřetelně znázorněn okamţik, kdy v naší ekonomice dochází ke zlomu – 

přechod od růstu k většinou prudkému poklesu, který právě vrcholí v roce 2009. Tím 

„zlomovým okamţikem“ je rok 2007, rok, kdy se v Americe naplno rozjela ekonomická 

krize. 

Vývoj HDP v ČR v letech 2005 - 2010
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Graf č. 2 – Vývoj HDP v ČR v letech 2005 – 2010, zdroj dat ČSÚ, práce autora[21] 
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Vývoj vývozu a dovozu zboží z/do ČR 

v letech 2005 - 2010
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Graf č. 3 – Vývoj vývozu a dovozu zboţí z/do ČR v letech 2005 – 2010, zdroj dat ČSÚ, 

práce autora[21] 

 

Vývoj tržeb jednotlivých sektorů ekonomiky v ČR 

v letech 2005 - 2010
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Graf č. 4 – Vývoj trţeb jednotlivých sektorů ekonomiky v ČR v letech 2005 – 2010, zdroj 

dat ČSÚ, práce autora[21]
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Výdaje na spotřebu a na tvorbu hrubého kapitálu

v ČR v letech 2005 - 2010
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Graf č. 5 – Výdaje na spotřebu a na tvorbu hrubého kapitálu v ČR v letech 2005 – 2010, 

zdroj dat ČSÚ, práce autora[21] 
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Graf č. 6 – Obecná míra nezaměstnanosti v ČR v letech 2005 – 2010, zdroj dat ČSÚ, práce 

autora[21] 
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4.3  Sektor hutnictví (Ocelářský průmysl) 

  Hutnictví ţeleza je obor surovinově a energeticky náročný, s vysokou fondovou 

vybaveností – zejména hmotného investičního majetku. Rozhodující výrobní zařízení mají 

dlouhou  dobu  ţivotnosti  a  dlouhý  cyklus  obnovy.  Z důvodu  nízké  pruţnosti  hutnictví 

na změnu sortimentu, je třeba přistupovat k budoucímu rozvoji oboru včetně marketingu, 

s vysokou mírou přesnosti. Na druhé straně jsou vloţené prostředky relativně dlouho 

vázány, a to vše při vysoké investiční náročnosti výroby. Tyto vysoké investiční náklady je 

třeba, zvláště v případě nedostatku vlastních zdrojů krytí, pokrýt dlouhodobými 

investičními úvěry. Provoz hutního podniku vyvolává také nutnost čerpání běţných 

krátkodobých provozních úvěrů pro krytí především materiálových zásob.[26]   

Rok 2007 je v řadě jiţ čtvrtým úspěšným rokem, ocelářský průmysl má po privatizaci a 

podniky úspěšně fungují. Objem finální výroby v tunách ve srovnání s předchozím rokem 

sice mírně klesl, ale v hodnotě byl zaznamenán růst. Na objem výroby v tunách působila 

také likvidace kapacit, k níţ se zavázala ČR v rámci Národního programu restrukturalizace 

ocelářského průmyslu. Hutní podniky mají k dispozici potřebné zdroje k financování. 

Trvale  se  zvyšuje  produktivita  práce – zdrojem  jejího  růstu  je  racionalizace  vedoucí 

ke sniţování zaměstnanosti. Investice směřují hlavně do zvyšování přidané hodnoty a 

ekologie.  

Aţ  do  srpna  2008  pokračuje  pozitivní  trend  vývoje,  ale  následný  vývoj  poklesu 

(do konce roku) je dramatický. Společnosti v závěru roku jiţ cílevědomě omezují svou 

výrobu. Finální hutní produkce v tomto roce celkem meziročně klesla o 5 %. Provozní 

hospodářský výsledek se meziročně sníţil o téměř 54 %, zisk před zdaněním meziročně 

klesl na 47 % skutečnosti srovnatelného období roku 2007.[26]   

Rok 2009 je doposud nejkritičtějším rokem v ocelářství po roce 1989. Výrazně sníţená 

poptávka po ocelářských výrobcích z druhé poloviny 2008 přetrvávala aţ do 1. poloviny 

roku 2009 a její zotavování bylo velmi pomalé a kolísavé.  

Tato deprese v poptávce měla také za následek[26]: 

 výrazné sníţení výroby (surová ocel o 28 %, válcovaný materiál o 25 %) – viz tabulka 

č. 2 

 sníţení trţeb o 38,7 % 

 pokles produktivity práce o 30 % 

 nízké vyuţití výrobních kapacit, odstavení 1 vysoké pece z provozu 

 sníţení zaměstnanosti o 2000 pracovníků 
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 sníţení objemu vývozu o 23,6 % 

 pokračuje sice jiţ započatá investiční výstavba, ohroţeno je ale zahajování nových 

ekologických investic. 

 

Tabulka č. 2 – Výroba oceli a válcovaného materiálu v letech 2007 aţ 2010 v mil. t[26]  

Výrobek rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Surová ocel 7059 6387 4594 5180 

Válcovaný materiál 6101 5801 4300 5078 

 

 Finanční prostředky, které společnosti získaly v období předchozí konjunktury, 

zajistily téměř ve všech společnostech plnění jejich finančních závazků. 

Rok 2010 je rokem rekonvalescence trhu pro ocelářství po finanční krizi. Výroba ale 

zatím z daleka nedosahuje předkrizového objemu. Na náklady výroby negativně působí 

pokračující působení spirály růstu cen vstupů a slabé vyuţití výrobních kapacit. Částečně 

mohly společnosti kompenzovat tyto nepříznivé vlivy úspornými opatřeními vedoucími 

k redukci nákladů – odstavením agregátů na přechodnou dobu. Bylo přistoupeno i 

k nouzovým pracovním reţimům. V případě náběhu zakázek se situace začala v závěru 

roku zlepšovat. Společnosti pokračovali v investičních aktivitách – především v plnění 

závazků vůči ţivotnímu prostředí. Vyhlídky na končící období krize a vzestupu ekonomiky 

umoţnily některým společnostem zamýšlet se nad novými investicemi.[26]   

I rok 2011 se nese v duchu postupného zlepšování situace, vše se však ještě nevyvíjí 

úplně ideálně. Ocelářský průmysl (hutnictví) je velice provázaný s ostatními odvětvími a 

tudíţ velmi závislý na jejich poptávkách. Některá odvětví na svůj „návrat k normálu“ stále 

ještě čekají, jako např. stavební průmysl, a nevypadá to s nimi ani v současné době příliš 

pozitivně. Na druhé straně existuje jakási „víra“ výrobců, ţe zákazníci potřebují doplnit 

své sklady, ze kterých v minulosti čerpali. Stejná situace je po celém světě.  

Velice zajímavé je také srovnání světové výroby oceli (viz graf č. 7) s celkovou 

světovou spotřebou a výrobní kapacitou (viz graf č. 8). 

 Světová spotřeba činila[27]: 

 rok 2008 – 1 205 mil. tun, pokles 1,4 % 

 rok 2009 – 1 125 mil. tun, pokles 6,7 % 

 rok 2010 – 1 312 mil. tun, růst 15,1 % 

 rok 2011 (očekáváno) – 1 398 mil. tun, růst 6,5 % 
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 rok 2012 (předpověď) – 1 474 mil. tun, růst 5,3 % 
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Graf č. 7 – Globální výroba oceli v letech 1915 – 2010 v mld. tun[27] 
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Graf č. 8 – Výrobní kapacita; růstové trendy[27] 
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Charakteristika současné situace v ocelářství[27]: 

 velké vyvolané investiční náklady (podniky jsou vyzývání k investicím zaměřeným 

hlavně na ekologii a s tím neodmyslitelně související modernizaci) 

 fúze k těţebním kapacitám  

 tlak dodavatelů vstupů na zkrácení dob sjednaných kontraktů 

 zvyšování cenové hladiny vstupů (viz graf č. 9) 

 negativní důsledek v ekonomice 

 obtíţné přenášení zdraţování na odběratele 

Největší světoví dodavatelé hlavních vstupních surovin (ţelezné rudy a koksovatelného 

uhlí) nahrazují roční kontrakty na tyto suroviny kvartálními. Hutní podniky se rázem 

dostávají do velice nevýhodné situace – na jedné straně musí pokrýt vysoké náklady na 

vstupní suroviny a na druhé straně zvyšování cen hutních výrobků můţe v současné 

době ohrozit jejich odbyt. 

Trendy světového ocelářství[27]: 

 světové ocelářství má 15 - 20 % nadbytečných kapacit 

 obstojí pouze plně konkurenceschopné společnosti 

 pro přeţití je nutno: 

 vytvoření rovnocenných podmínek (dostupnost surovin, ekologická legislativa, 

energetika apod.) 

 optimalizovat vyuţití kapacit, investovat i do energetiky a získávání vstupů 

 získávání zdrojů pro investice (přesvědčování bank a finančních institucí) 

 pro zajištění optimální technologie a do oblasti ekologie 

Dle statistik je ve světě ocelářství cca 20 % nadbytečných kapacit, tzn. jediné – odběratelé 

si mohou vybírat. V tvrdém konkurenčním boji obstojí jen ti nejlepší. Fenoménem dneška 

je ekologie. Je pravdou, ţe jedním z hlavních znečišťovatelů ţivotního prostředí je právě 

ocelářství. Pro jeho přeţití je zapotřebí investovat do modernizace a zároveň si také 

vydobýt rovnocenné podmínky, které umoţní zúčastnit se konkurenčního boje.  
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13  
 

Graf č. 9 – Vývoj cen vstupů ocelářského průmyslu[27] 

 

 

Faktory pro úspěšný vývoj ocelářství[27]: 

 věnovat zvláštní pozornost problematice ekologie, aţ ohroţení existence oboru 

 pro rovnocenné podmínky je nezbytné zabránit nové legislativě, týkající se: 

 problematiky daní a poplatků – zejména týkajících se ekologie a energetiky 

 všech zdrojů znečišťování (ovzduší, vody, odpady) ve smyslu diskriminace vůči 

průmyslovým odvětvím 

Jak jiţ bylo výše uvedeno – hutnictví je jedním z významných znečišťovatelů ţivotního 

prostředí, ale ne jediným. Problematika ţivotního prostředí by se měla řešit globálně, 

zahrnout do ní všechny účastníky a nastavit pro ně „rovnocenné“ podmínky.  

 

Hlavní úkoly ocelářství v ČR jsou zaměřeny na[27]: 

 obchodní vztahy 

 analýza situace zakázek, vývozů, dovozů 

 cenová analýza nákladové stránky (vstupy) a trţeb (ceny hutních materiálů) 

 ekologii 

 odloţení (posunutí) ekologické legislativy, která je nad standardy EU a která 

znevýhodňuje ocelářství 
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 realizace ekologických investic s účastí zdrojů SFŢP a fondů EU a ze zdrojů 

z prodeje povolenek 

 výzkum, vývoj, inovace 

 vyuţití moţností zdrojů programu TIP (dotace EU), z různých operačních 

programů MPO, MŢP apod. 

 lidské zdroje a zaměstnanost 

 operační program lidské zdroje a zaměstnanost a projekty v součinnosti s MPSV 

vč. modelu „kurzarbeit“ (v podstatě zkrácení pracovních úvazů namísto 

propouštění) 

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Slovo krize se stalo v posledních několika desetiletích často omílaným pojmem. Dnes 

se s ním setkáváme téměř denně nejčastěji ve spojitosti s ekonomikou, politikou či 

sociálním ţivotem. Ať uţ je to v jakékoliv z těchto oblastí, vţdy se ale jedná o zvláštní, 

nestabilní a nebezpečné časové období, ve kterém můţe dojít k úplnému kolapsu.  

Následky ekonomických (hospodářských) krizí mohou být velice drtivé. Je třeba si 

uvědomit, ţe se v ţádném případě nejedná o ojedinělé události. Právě naopak, s postupem 

času krizí přibývá, jen v průběhu posledních 30 let proběhlo kolem 70 ekonomických krizí. 

Navíc je jejich dopad čím dál, tím více drtivější, postihuje rozsáhlejší území. Vyjděme tedy 

ze základní faktu - ke krizím dochází.  

Stejně tak dlouho, jak si lidé uvědomují stav krize, se také snaţí jí zabránit nebo 

alespoň omezit její dopady. Jestliţe vyjdeme z toho, ţe „normální“ reakcí na vznik krize je 

rozbor jejich moţných příčin, sledování propojenosti mezi jednotlivými prvky, snahou 

najít způsob, jak se rychle z této krize vzpamatovat a jak se jí v budoucnu vyhnout, pak je 

nasnadě otázka: „Jak je moţné, ţe ke krizím tak často dochází a jejich dopady jsou tak 

drtivé? Proč je podceňována moţnost vzniku krize?“ a v návaznosti na poslední krizi: „Jak 

je moţné, ţe se tak rychle šíří po celém světě?“ 

 

Začněme od konce - odpověď na poslední otázku je okamţitě zřejmá – 

GLOBALIZACE – vše je propojeno se vším. V minulosti byla jednotlivá území více či 

méně uzavřená, pokud došlo k negativním situacím, byly převáţně řešeny pouze na těchto 

územích, málokdy překročily jejich hranice. Postupem času došlo ke spolupráci mezi 
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jednotlivými územími a v současné době se dá říci, ţe hranice přestaly existovat. Pokud 

chceme být hráčem na světovém trhu, musíme být nutně v kontaktu se zbytkem světa. 

V dnešní době jiţ v podstatě neexistuje samostatný podnik, banka, jednotlivec, který by 

nebyl nějakým způsobem propojen s ostatními a svým způsobem i na nich závislý. Mnoho 

podniků a bank navíc patří do nadnárodních skupin s pobočkami takřka po celém světě. 

Tímto svým vzájemným propojením vytváří jakousi pavučinu vzájemných vztahů. 

V případě problému pak dochází k ovlivnění i ostatních účastníků – např. neúroda pšenice 

u významného zahraničního dodavatele ovlivní všechny jeho odběratele (z jakýchkoliv 

zemí) a následně také zákazníky jeho zákazníků. Navíc díky vyspělé komunikační technice 

významně stoupla rychlost šíření veškerých informací. Zdá se, ţe za těchto okolností se 

nedá moţnost šíření krize ovlivnit natoţ zastavit. Je jedno pořekadlo, které říká, ţe všeho 

moc škodí. Nechci tím říci, ţe by měl nastat zpětný chod a dojít k „deglobalizaci“, ale 

moţná by stálo za to zamyslet se nad chováním nadnárodních skupin, které mají 

připravený jednotný strategický plán pro postup v různých situacích (pro případ krize, 

dosaţení max. zisku apod.), ve kterém nejsou dostatečně zohledněná specifika té dané 

země či trhu, coţ můţe mít za následek právě nevhodně zvolenou strategii.  

 

Hledání odpovědi na otázku ohledně četnosti a drtivých následků krize mne dovedlo 

k vytvoření následujících skupin činitelů: 

1. Zisk 

Základem hybné síly tohoto světa se stal mamon. Za kaţdou cenu chceme získat co 

nejvíce. Na jednu stranu sice víme o rizicích a umíme o nich dlouze hovořit, ale na druhou 

stranu, pokud se objeví alespoň náznak dodatečného zisku, budeme se jej snaţit co nejvíce 

vyuţít a někdy prostě opomineme zváţit dopady zvláště, pokud se týká dlouhodobého 

výhledu. V případě zaslepení vidinou vysokého snadného výdělku přistoupíme k činnosti, 

která můţe spustit lavinu negativních událostí. Jako příklad by mohla poslouţit Tulipánová 

horečka (jednalo se čistě o získání co největšího zisku, ceny tulipánů stoupaly do 

nezávratných výšin, ale v momentě převisu nabídky nad poptávkou se velmi rychle staly 

„bezcenným“ artiklem). Jedinou moţností jak omezit tuto příčinu vzniku je chovat se 

zodpovědně k sobě i k ostatním. V podnikání více neţ kdy dříve začíná platit, ţe ztráta 

jednoho je současně i ztrátou druhého. Velice přínosné je zdravé konkurenční prostředí. 
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2. Ukolébání, snížení obezřetnosti 

Tato moţnost vychází z úvahy nad obdobím konjunktury. Období konjunktury, zvláště 

pokud je jeho trvání delší, můţe vést k ukolébání, sníţení obezřetnosti. Ekonomika je 

v rozkvětu, vše se daří a úvahy o moţných hrozbách nejsou brány v potaz. Aţ příliš často 

je slýchat z různých médií fráze typu - …jsme na moţné problémy připraveni, tato situace 

se nám vyhne, …nás nezaskočí apod. Takovýmto přístupem zlehčujeme situaci a 

neustálým přesvědčováním ostatních si ubíráme vzácný čas, který by mohl být vyuţit 

právě pro nalezení řešení. Příkladem by mohly být bankovní instituce v USA, které 

v případě současné krize poskytovali úvěry téměř všem, kteří si o ně zaţádali, a to bez 

ověření bonitace a vůbec nebyly připravené na to, co pak nastalo. Jak omezit dopad této 

příčiny – naslouchat a nepodceňovat, vše ale v rámci „zdravých“ limitů. 

3. Globalizace 

Jak jiţ bylo dříve uvedeno – vše je propojeno se vším. K zachování stability tedy nestačí, 

ţe se budou chovat zodpovědně jen některé články dlouhého řetězce. Ve hře je mnoho 

hráčů (stát, banky, dodavatelé, odběratelé, zákazníci), kteří mohou více či méně ohrozit 

křehkou ekonomickou stabilitu. 

 Výše uvedené skupiny jsou pouze odrazovým můstkem ve snaze pochopit podstatu 

krize jako takovou. V reálném prostředí nikdy nebude spouštěcím mechanismem něco 

jasně konkrétního. Vţdy se jedná o kombinaci mnoha úkonů, které by samy o sobě moţná 

ani neměly ţádný váţnější následek, ale jejich kombinace můţe být zničující. Přesto 

bychom měli brát moţnost ohroţení krizí váţně – existuje celá škála ekonomických 

ukazatelů, pomocí nichţ se dá odhadnout či zhodnotit vývoj v daných obdobích. K tomu, 

aby byla situace lépe popsaná je zapotřebí vidět vazby v širokém spektru.   

 

Situace v ČR během současné světové krize sice kopírovala problémy všech ostatních 

států, ale v podstatě jsme měli určitou výhodu. Krize nevznikla u nás, coţ nám dalo 

moţnost jakéhosi časového náskoku k přípravě svých strategií (i kdyţ i zde vyvstává 

dilema, co vše se dá v rozjetém vlaku stihnout). Dalším významnou výhodou byl náš 

bankovní systém – bankovní instituce se nepouštěly v minulosti do riskantnějších operací. 

Přesto i ony přicházejí se svými strategickými plány, protoţe většina patří do skupiny 

nadnárodních řetězců.  
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Našim hlavním problémem byl export. Jakoţto malý stát jsme závislí na příjmech ze 

zahraničního obchodu. Svět se ale potýkal s hlubokou hospodářskou krizí a neměl zájem 

zbytečně utrácet. Následkem toho se do potíţí dostali také naši výrobci (zvláště pak 

automobilový průmysl, sklářský průmysl, stavebnictví).  

 

Krizový vývoj v sektoru českého ocelárenského průmyslu víceméně kopíroval situaci 

všech ostatních sektorů naší ekonomiky. S poklesem poptávky (u nás i v zahraničí) dochází 

k hledání moţností, jak omezit dopad krize. Hutnictví mělo na samém počátku jednu 

významnou výhodu – předchozí období bylo pro něj velice příznivé. Další výhodou tohoto 

sektoru je i skutečnost, ţe naše hutnictví je vesměs tvořeno velkými společnostmi, které 

jsou  schopny  „snadněji“  hledat  moţnosti  opatření  pro  sníţení  negativního  dopadu, a 

to od klasického hledání potencionálních zákazníků s nabídkou niţších cen, přes přísné 

hlídání a sniţování všech výdajů, aţ po omezování výrobní či investiční činnosti a řešení 

zaměstnanosti. V této části je třeba se zmínit také o specifickém negativu nadnárodních 

společností. Na jedné straně tvoří jakousi „rodinu“, která si pomáhá, ale na druhé straně, 

v případě boje o přeţití, nikdo nezná bratra. Takţe v podstatě podniky patřící do velkých 

nadnárodních skupin bojují o své přeţití uvnitř rodiny i venku s ostatními konkurenty. 

Přestoţe se v nadcházejícím období očekává zlepšení ekonomické situace, není vše tak 

růţové. Většina států se stále potýká s následky doznívající krize. Některé ekonomické 

sektory mají velké problémy (např. stavebnictví) tzn., nedá se očekávat zvýšení poptávky 

právě z těchto stran. Na druhou stranu se rozjíţdí automobilový průmysl. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe v tuto chvíli je pro daný podnik také důleţité, jaké má výrobkové 

portfolio nebo lépe řečeno, kdo jsou jejími stěţejními odběrateli.  

Výhled na roky 2012 a 2013 je spíše mlhavý. V letošním roce je očekávaný nárůst 

výroby surové oceli z 1564,7 mil. t (rok 2011) na 1670 mil. t (rok 2012), coţ znamená 

nárůst o 6,7 %. Prognóza výroby oceli v EU předpovídá meziroční nárůst o 3,7 %. 

Poptávka po oceli celosvětově roste pomaleji, neţ se předpovídalo. Očekává se 2% sníţení 

spotřeby oceli v Evropě. Trh se stává nestabilní z důvodu výkyvů v cenách vstupních 

surovin. Hutní podniky přehodnocují svá očekávání – přestoţe očekávají růst cen oceli, 

odhadují sníţení zisku a redukci investic. Reálné zlepšení se očekává v roce 2013. 

 

Hospodářským (ekonomickým) krizím se ani v budoucnu nevyhneme, ale záleţí jen na 

přístupu lidí, jak budou hluboké a časté.  
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