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1 Makroúroveň 

1.1 Informace o finanční krizi a jejích aspektech 

Tato kapitola shrnuje základní charakteristiky globální ekonomické krize a její dopady 
na fungování české ekonomiky, ze kterých bude vycházet navazující argumentace.   

1.1.1 Obecný úvod 

Krize a makroekonomické cykly jsou nedílnou součástí vývoje každé ekonomiky. Pohledem do 
ekonomické historie lze konstatovat, že ačkoliv se forma krize může měnit, její příčiny bývají 
podobné (přehřátí ekonomiky, ke kterému dochází prostřednictvím cenových bublin na různých 
trzích, podpořené přebytkem likvidity a vysokým růstem úvěrů a podceněním rizik). Příčiny 
globální krize, jejíž začátek datuje pád investiční banky Lehman Brothers  v září 2008, lze 
rozčlenit do tří základních skupin: 

• Mikroekonomické efekty (slabá regulace a dozor, špatný risk management bank a 
nesprávně nastavená motivace manažerů); 

• Makroekonomické efekty (mezinárodní nerovnováhy, období nízkých úrokových sazeb); 
• Psychologické efekty (stádové chování investorů). 

Důsledkem výše uvedeného byly krátkodobé „rizikové“ zisky a bubliny na trzích aktiv jako jsou 
hypotéky, akcie nebo finanční deriváty. Již během roku 2007 začalo masivní nesplácení 
podřadných (subprime) hypoték v USA, což později vedlo k nestabilitě amerického finančního 
sektoru, jehož problémy se odstartovaly pádem Lehman Brothers a posléze se rozšířily po celém 
světě. Tato celosvětová nákaza vedla k převzetí bank státem, bankrotům bank, konci éry 
investičního bankovnictví, zvýšení pojištění depozit a ke všeobecnému zvýšení morálního 
hazardu (Černohorský a Teplý, 2011). Expanzivní chování mnoha vlád, centrálních, investičních a 
komerčních bank v předchozích letech („levné peníze bez zohlednění budoucích rizik nafukující 
poptávku“) je nyní zásadně korigováno „kreativní destrukcí“ systému (Schumpeter, 1942), při níž 
v rychlém sledu praskají další a další bubliny tržních nerovnováh plynoucích z nadměrných 
převisů poptávky.  

Dopady globální krize lze rozdělit do dvou hlavních oblastí, které se vzájemné ovlivňují: 
makroekonomické dopady (zejména dopady krize na hrubý domácí produkt (HDP), inflaci, 
nezaměstnanost a splácení úvěrů), a mikroekonomické dopady (tj. dopady na jednotlivé rizikové 
skupiny a oblasti ekonomiky, jak ukazuje následující obrázek).  

Obrázek 1: Makroekonomické a mikroekonomické d ůsledky krize 

 
Zdroj: EEIP (2010) 
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1.1.2 Globální krize ve světě 

Navzdory tomu, že se větší problémy začaly v USA objevovat až počátkem roku 2008, již kolem 
roku 2002 se USA ocitly v makroekonomické nerovnováze, a krize tedy de facto začala v tomto 
období (vnější nerovnováhou, v níž se projevovaly vzrůstající deficity zahraničního obchodu, i 
vnitřní nerovnováhou, jejímž následkem byl abnormální růst spotřeby, rostoucí zadlužení 
domácností i veřejného sektoru). Krize se tedy nejprve projevila v USA, Evropa převážně žila 
ještě na podzim 2008 v přesvědčení, že dopad do evropského hospodářství bude pouhým 
krátkodobým výkyvem. Opak byl pravdou a současná krize Eurozóny je toho důkazem, neboť se 
ukázalo, že dlouhodobým problémem je její ekonomická heterogenita a rozdílná úroveň 
konkurenceschopnosti mezi tzv. severním křídlem (Německo, Holandsko, Rakousko a 
skandinávské země) a jižním křídlem (někdy označované jako země PIGS – Portugalsko, Itálie, 
Řecko a Španělsko).  

Společným jmenovatelem řešení krize byly masivní intervence vlád po celém světě jak do 
finančního sektoru, tak do reálné ekonomiky, nicméně se nepodařilo vyhnout ekonomickému 
poklesu v roce 2009 v mnoha vyspělých zemích. Graf 1 nejen že dokládá zmíněný ekonomický 
propad, ale taktéž ukazuje na vysokou korelaci mezi ekonomickou výkonností měřenou hrubým 
domácím produktem (HDP) mezi Českou republikou a Německem resp. zeměmi EU. Tato 
provázanost s EU jako primárním obchodním partnerem plyne z postavení České republiky (ČR) 
jako malé exportně orientované ekonomiky. 

Graf 1: Dynamika vývoje r ůstu HDP v ČR a dalších zemích v období 2007-2013 

 
Zdroj: Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) (2013) pro období 2007-2012, odhady EEIP pro rok 2013 

Pokles HDP má mimo jiné za následek nižší tržby podniků, což obvykle snižuje jejich realizované 
investice. Nízká finanční výkonnost podniků může v krajním případě vést k restrukturalizaci 
podniku či bankrotu, což je obvykle spojeno s propouštěním, tj. vyšší nezaměstnaností. Graf 2 
názorně ukazuje makroekonomické i mikroekonomické dopady poklesu HDP na podniky a 
následně na různé skupiny obyvatelstva. 
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Graf 2: Dopady poklesu HDP na podniky a obyvatelstv o 

 
Zdroj: EEIP 

 

1.1.3 Dopady globální krize na ČR 

Charakteristiky a specifika české ekonomické krize: 

1. Ač byl na začátku krize očekáván vývoj růstu HDP dle křivky ve tvaru V, recese nakonec 
dosáhla dvou den (křivka vývoje růstu HDP ve tvaru W – viz Graf 3). 

2. Nástup druhé recese byl podstatně pozvolnější - ještě v prvním čtvrtletí 2011 byl očekáván 
mírný růst.  

3. Recese v roce 2009 byla způsobena externím poptávkovým šokem, zatímco v roce 2011 a 
dále byl export faktorem, který propad ekonomiky brzdil.  

4. V roce 2009 domácí poptávka ekonomický pokles brzdila, v druhé recesi byla jeho hlavní 
příčinou.  

5. Druhá recese přišla velmi brzy po předchozím propadu, což znamenalo, že řada firem i 
domácností do ní vstupovala s výrazně nižšími rezervami. Akcentovaná role zadlužení v 
předchozí finanční krizi i přetrvávající nejistota jak ohledně uspokojivého vyřešení 
evropských problémů, tak ohledně dalšího vývoje hospodářské politiky znamenalo, že 
soukromá poptávka bude zřejmě i v případě pozitivních signálů reagovat velmi opatrně.  

6. Jak již bylo zmíněno, česká ekonomika je součástí globálního řetězce a byla a je tudíž závislá 
na výkonnosti svých obchodních partnerů v EU.  

7. Česká vláda, stejně jako vlády ostatních zemí EU, prováděla fiskální stimuly na podporu 
ekonomiky, což bylo ale nedostatečné a výsledkem byl pokles HDP v roce 2009 o 4,7%. Byl 
tu však jeden podstatný rozdíl – vláda ani Česká národní banka nemusela podporovat či 
zachraňovat české banky, které vykázaly vysokou robustnost během krize zejména díky jejich 
vysoké likviditě, kapitálové vybavenosti a nízkému podílu investic do toxických aktiv (např. 
do derivátů zajištěných hypotékami MBS (mortgage backed securities) či CDO(collateralized 
debt obligations)). 

8. V roce 2009 patřila ČR mezi premianty, tj. byla po Polsku druhou nejméně recesí zasaženou 
zemí střední a východní Evropy (viz Graf 4). V případě druhé recese tomu bylo opačně, 
odhady českého HDP ukazovaly na horší výsledky než v zemích, které bojovaly s podobnou 
či dokonce větší mírou externí nejistoty. (Semerák (2012))  
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Graf 3: Vývoj r ůstu reálného HDP v ČR (%)   

 
Zdroj: EEIP dle MF ČR a ČNB 

 

Graf 4: Porovnání hloubky obou recesí v ČR s vývojem dalších ekonomik stát ů střední a 
východní Evropy (SVE) na základ ě růstu (poklesu) HDP (%) 

 
Zdroj: EEIP na základě Eurostat 

Poslední faktor způsobil, že ekonomická krize mohla postihnout české subjekty hůře než v jiných 
ekonomikách s podobnými charakteristikami. Ve chvíli, kdy řada entit vynaložila nezanedbatelné 
prostředky na restrukturalizaci a řešení negativních dopadů krize a byla zasažena druhou, velmi 
brzy následující recesí, mohly tyto z důvodu nedostatku finančních prostředků jen obtížně 
reagovat na další pokles.   

Graf 5 zachycuje vývoj základních ekonomických indikátorů v průběhu krize. Tvorbou hrubého 
fixního kapitálu se rozumí zejména investice, které tvoří jednu ze složek HDP. Vývoj jejich 
trendu byl korelován s trendem HDP s tím, že propad jejich míry byl dramatičtější. Tato vyšší 
citlivost investic na krizovou situaci byla dána vyšším podnikatelským rizikem, konzervativní 
úvěrovou politikou bank a negativním očekáváním investorů. K prvnímu propadu došlo již v 1. 
čtvrtletí 2009. Pokles investic znamenal i nižší počet ať už realizovaných, navržených či 
zrušených projektů v rámci jednotlivých operačních programů.  

Českou ekonomiku ovlivňovala a bude nadále ovlivňovat hospodářská politika vlády. Během 
krize se ukázalo, že fiskální politika byla až příliš restriktivní, což nejen negativně ovlivnilo již 
zmíněný ekonomický růst, resp. pokles, ale i další makroekonomické veličiny jako spotřebu 
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domácností nebo míru nezaměstnanosti. Podobně jako v jiných zemí EU, i v ČR došlo k nárůstu 
míry nezaměstnanosti, která se zvýšila ze 4,4 % koncem roku 2008 až na 7,3 % v roce 2010. 
Novou zasaženou skupinou během krize se staly nízce kvalifikovaní a též nízkopříjmoví 
pracovníci. Nárůst nezaměstnanosti je většinou fázově opožděn proti vývoji HDP. Jinými slovy 
to znamená, že ještě v okamžiku, kdy se projeví znaky oživení ekonomiky, budou ještě doznívat 
nárůsty nezaměstnanosti, která začne klesat až s dalším růstem HDP. Proto i přes fakt, že je 
v roce 2014 očekáváno oživení ekonomiky a obnovení růstu, nezaměstnanost stále stoupá (v 
tomto směru se zde vytváří prostor pro projekty s pozitivním dopadem na trh práce) a vytváří 
tlak na výdajovou stránku státního rozpočtu. 

Graf 5: Vývoj klí čových ekonomických indikátor ů v průběhu krize  

  

  

Zdroj: EEIP dle MF ČR a ČNB 

Českou ekonomiku lze z dlouhodobého pohledu charakterizovat jako nízkoinflační. Do roku 
2008 si držela Česká republika stabilní míru inflace v rozmezí 2 až 2,8 %. V roce 2008 došlo k 
jejímu nárůstu na 6,3 %, což bylo způsobeno několika faktory – např. vyšší cenou ropy, zvýšenou 
poptávkou po potravinách z asijských zemí či vládní reformou veřejných financí. Další vrchol byl 
dosažen během druhé recese. V roce 2012 k jejímu růstu významně přispěla administrativní 
opatření, zejména zvýšení redukované sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V listopadu 2013 
však úrokové sazby klesly až k tzv. technické nule 0,05 % (viz Graf 6).  
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Graf 6: Aktuální vývoj inflace (%) 

 
Zdroj: ČNB 

Za této situace Česká národní banka (ČNB) zahájila (v listopadu 2013) intervenci v podobě 
oslabení koruny (zhruba o 5%). Tímto krokem chtěla ČNB dosáhnout nárůstu cen a zvýšit inflaci 
(přesněji řečeno inflační očekávání, které byly pod úrovní cíle ČNB). Očekávané dopady tohoto 
opatření jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 1: O čekávané versus reálné vybrané dopady intervence ČNB 

Dle základního ekonomického modelu by mělo v 
krátkém časovém období dojít k růstu cen a k růstu 
poptávky po domácím zboží.  

Měly by se zvýšit dovozní ceny a měla by se tak zvýšit 
poptávka po domácím zboží a službách (oproti 
zahraničním) 

Čeští exportéři by měli těžit z oslabené koruny a 
dosáhnout vyšších zisků. 

Rostoucí ceny a poptávka po domácím zboží by měly 
zvýšit výběr daní (především DPH a spotřební daně). 

Tyto změny jsou i v základním modelu dočasné a 
rostoucí inflace (a inflační očekávání) budou prvotní 
dopady oslabené koruny postupně kompenzovat. 

Ve skutečnosti efekty předpokládané základním 
modelem budou pravděpodobně mírnější nebo se 
neprojeví z následujících důvodů:  

Poptávka firem i lidí bude na celkový vyšší růst cen a 
relativní pokles cen domácího zboží reagovat se 
zpožděním (z důvodu předzásobení obchodů). 

Zvýšené ceny dovozů (a zvýšení inflace a inflačních 
očekávání) mohou způsobit oslabení nebo odklad 
domácí poptávky. 

Oslabená koruna jen částečně podpoří cenovou 
konkurenceschopnost exportů, jelikož jejich velká část 
je založena na dovozech. 

Neočekávaná kurzová změna nepřispívá ke stabilnímu 
podnikatelskému prostředí a může snížit ochotu firem 
investovat do exportních odvětví a přispět k většímu 
nahrazení koruny eurem. 

Zvýšení inflace snižuje bohatství českých domácností a 
jejich ochotu utrácet. 

Zdroj: Janský, P., IDEA CERGE-EI 

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, zamýšleným vedlejším efektem intervence ČNB je podpora 
českých exportérů. Oslabení koruny by proto mělo být dobrou zprávou pro exportéry, špatnou 
pro dovozce. Po zohlednění vysoké dovozní náročnosti českého exportu (viz Graf 7) a vysokého 
podílu subdodávek pro výrobce finální produkce v zahraničí je však otázkou, zda je možné 
implementací tohoto opatření dosáhnout silného dlouhodobého pozitivního efektu na růst 
vývozu z ČR a tím celkový hospodářský růst ČR (odtud by pak plynuly pozitivní dopady na 
implementaci operačních programů a čerpání evropských fondů). 
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Graf 7: Náro čnost exportu na import 

 
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

 

1.2 Vymezení dopadů finanční krize na jednotlivé úrovně české 
ekonomiky a identifikace vzájemným vazeb  

Dopady ekonomické krize byly transferovány z makro na mikroúroveň. Průběh 
ekonomické krize s výše identifikovanými charakteristikami si vyžádal významnou 
fiskální konsolidaci (jak v ČR, tak okolních státech EU), která negativně ovlivnila 
veřejnou i soukromou sféru. Subjekty pak trpěly nedostatkem volných finančních 
prostředků, které by mohly investovat do projektů spolufinancovaných EU. Problémy 
vyvstaly i na úrovni jednotlivých projektů, kde se např. objevilo nežádoucí chování ve 
formě morálního hazardu.  

Současná globální krize významně postihuje jak státní, tak soukromé subjekty a odtud plyne její 
zprostředkovaný vliv na projekty financované z evropských fondů. Pro přesnou specifikaci 
dopadů lze rozlišit tři úrovně rizik, která vyvstala ze současné krize: makroekonomickou, 
mezoekonomickou a mikroekonomickou. Tato rizika mají dopad na stabilitu národního 
hospodářství ČR (makroekonomická úroveň rizika), financování subjektů (mezoekonomická 
úroveň rizika) a na výběr a realizaci projektů financovaných z evropských fondů 
(mikroekonomická úroveň rizika). Následující obrázek ilustruje vztahy mezi jednotlivými riziky a 
znázorňuje vazbu finanční krize → dopad na hospodářství ČR → dopad na rozpočty → dopad 
na trh → dopad na dotační prostředí a čerpání dotací.     

  

1995 2000 2005

ČR 29,1% 45,6% 48,3%

Německo 20,4% 25,8% 27,2%

Francie 19,8% 26,5% 27,0%

Rakousko 30,0% 34,6% 34,7%

Slovensko 35,4% 50,3% 48,6%

Polsko 16,8% 24,7% 30,6%

USA 9,5% 11,6% 12,5%

Čína 15,5% 19,6% 27,4%

Finsko 28,8% 33,4% 38,0%

Holandsko 33,3% 36,9% 34,9%
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Obrázek 2: T ři úrovn ě rizik čerpání dotací ze strukturálních fond ů 

 

Zdroj: EEIP  

Globalizace výnosů a rizik neuchránila před hlubokým zpomalením či poklesem žádný sektor ani 
žádné teritorium. Probíhající globální krize zasáhla de facto celý svět a nevyhnula se ani české 
ekonomice, neboť Česká republika patří mezi otevřené exportní ekonomiky - proxy indikátor 
poměr exportu k HDP činí cca 80 % a více než 30 % exportu míří do Německa. 

Přestože většina zemí přijala rozsáhlá protikrizová opatření, v podstatě žádná země se nevyhnula 
poklesu domácí poptávky i exportní kapacity (v důsledku poklesu zahraniční poptávky) a s tím 
spojenému propadu růstu HDP. Dopad krize na jednotlivé ekonomiky EU byl diferencovaný. 
Česká republika nebyla vzhledem k stabilitě finančního sektoru ovlivněna ani tak vývojem 
finančního sektoru jako spíše vývojem reálné ekonomiky. Pocítila především důsledky toho, že je 
plně začleněna do evropské a světové ekonomiky. Na vývoj českého HDP působil negativně 
především ekonomický pokles v zemích EU, zvláště pak propad německé ekonomiky, na níž je 
česká ekonomika silně vázána.  

Obrázek 3: Makroekonomická rizika plynoucí z krize 

 

Zdroj: EEIP 

Propad výroby a s tím spojený propad příjmů z daní placených do státního rozpočtu, zvýšené 
výdaje v sociální sféře (příspěvky v nezaměstnanosti apod.) a v neposlední řadě také výrazné 
vládní výdaje na fiskální stimulační balíčky vyústily v rekordní deficity veřejných financí ve většině 
zemí EU.  

Krize veřejných financí je spojená s nedůvěrou investorů a rostoucími náklady na refinancování 
dluhu. Aby byla důvěra obnovena, je zapotřebí přijmout vhodná konsolidační opatření.  
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Studie BCG (2011) definuje 4 možné principy, jak je možné konsolidovat veřejné finance: 

• Spoření a postupné splácení dluhu 
• Rychlý hospodářský růst - není tak jednoduché, protože málokteré fiskálně expanzivní 

opatření má tak vysoký fiskální multiplikátor, kdy dodatečné příjmy rozpočtu z 
ekonomického růstu převýší výdaje nebo alespoň zajistí rychlejší růst HDP než státního 
dluhu. 

• Restrukturalizace dluhu 
• Proinflační politika - toto opatření v dlouhém období zvýší inflační očekávání a centrální 

banky budou mít později problém vrátit toto očekávání zpět na optimální cíl 2% inflace. 

Zatímco tedy v roce 2009 byla u řady členských států EU přijímána opatření prorůstová (včetně 
zvyšování vládních výdajů), v roce 2010-2011 již převládala opatření konsolidační (včetně 
snižování vládních výdajů), protože v mnoha zemích začala být akutněji vnímána krize veřejných 
financí než krize hospodářská. Kromě obecného zvyšování daňové zátěže můžeme v EU také 
pozorovat trend v přesunu od zdanění práce ke zdanění spotřeby a zvyšování majetkových daní 
(EC (2011)). Obdobný vývoj lze sledovat i v ČR (viz kapitola analyzující fiskální opatření). 

Velké vládní dluhy a neustávající deficity veřejných rozpočtů a další tyto projevy působí negativně 
na podnikatelské prostředí řadou různých mechanizmů. Dle základní makroekonomické identity 
se agregátní výdaje skládají ze čtyř základních složek: 

Agregátní výdaje = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz 
(NX) 

Jeden z hlavních vlivů je skrz veřejné výdaje (G), které v rámci krize veřejných financí 
klesají. Nižší veřejné výdaje jsou způsobeny jak okolnostmi hospodářské krize, tak vědomým 
rozhodnutím vlády konsolidovat veřejné finance i snižování veřejných výdajů. Pokles veřejných 
výdajů se projeví například skrz nižší veřejné nákupy zboží a služeb, nižší investice do dopravní 
infrastruktury nebo nižších prostředků věnovaných na investiční a jiné pobídky.  

V rámci veřejných výdajů je velká nejistota spojena také s příjmovou stránkou a tedy především 
daněmi. Ty by teoreticky mohly být ať už plošně, nebo selektivně zvýšeny nebo jinak změněny, 
což by mělo negativní dopad na výkonnost a konkurenceschopnost českých podniků. 

Kvůli krizi veřejných financí v zahraničí lze očekávat nižší vývozy a tedy i čisté vývozy (NX). 
Nižší nákupy zahraničních vlád se projeví i v poptávce po zboží a službách českých podniků, 
které se na jejich dodávkách podílejí. I v rámci rekordní otevřenosti české ekonomiky nelze tento 
dopad podceňovat a je žádoucí sledovat vývoj veřejných financí v Eurozóně a i dalších zemích 
Evropské unie a světa. 

Dopad na investice je především skrz vytlačování soukromých investic (I) vládními. Tím, 
že si vlády musí půjčovat více a více na splacení existujících i nových dluhů, lákají investory, kteří 
by jinak uložili své peníze v podnikatelském sektoru, ať už přímo nebo prostřednictvím bank. 
Toto vytlačování investic tak dále zhoršuje nejisté podmínky na úvěrovém trhu a obecně pro 
financování podniků. 

Vliv krize veřejných financí na spotřebu (C) je spíše nepřímý – spotřebitelé snižují spotřebu 
kvůli nejistotě a očekávání vyšších daní v budoucnu kvůli současným vyšším deficitům veřejných 
financí. 

S konsolidací veřejného sektoru dochází k poklesu dostupných finančních zdrojů i pro 
subjekty státní a veřejné správy. Omezená investiční akceschopnost veřejných rozpočtů 
spolu se snahou o snižování veřejného deficitu snižuje dostupnost finančních prostředků 
pro veřejné intervence do ekonomiky, včetně podpory podnikání. 

Vzhledem k principu participace, tj. požadavku podílet se na financování projektu, je pokles 
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dostupnosti finančních prostředků u jakéhokoli typu subjektu klíčovým faktorem ovlivňujícím 
možnost čerpat evropské fondy.  

Vedle problémů se spolufinancováním přináší nepříznivé ekonomické podmínky i problémy ve 
formě obtížného plnění indikátorů, jichž by mělo být realizací projektů dosaženo.  

Pokud mluvíme o problémech subjektů s nedostatečným objemem volných finančních 
prostředků pro realizaci projektu, pohybujeme se na mezoekonomické úrovni. Ta se primárně 
zabývá analýzou financování a kofinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů s 
důrazem na podniky, veřejnou správu, banky a státní fondy.    

Obrázek 4: Mezoekonomické riziko – problémy financo vání 

 
Zdroj: EEIP 

Poslední úrovní rizika je úroveň mikroekonomická. Ta se diferencovaně projevuje jak na úrovni 
jednotlivých projektů, které jsou či budou financovány ze strukturálních fondů tak na různých 
tematických či regionálních operačních programů (OP). Je zřejmé, že je na místě rozlišovat různé 
(nové) cílové skupiny i typy příjemců v rámci projektů služeb pro veřejnou správu (jak ESF 
(Evropský sociální fond), tak IOP (Integrovaný operační program)). Riziky na mezo a 
mikroúrovni se bude detailně zabývat kapitola 2. 

Obrázek 5: Mikroekonomické riziko - interní – výb ěr a realizace projektu 

 
Zdroj: EEIP 
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1.3 Vliv přijatých fiskálních opatření na makroúrovni na ekonomickou 
krizi 

V důsledku charakteru vývoje ekonomické krize dostala konsolidační opatření 
přednost před opatřeními prorůstovými. Fiskální konsolidace v konečném výsledku 
zapůsobila spíše procyklicky. To jen dále oslabilo finanční pozici jak podniků (které 
měly díky nízké výkonnosti nedostatek vlastních zdrojů či omezený přístup 
k bankovním úvěrům na spolufinancování potenciálních projektů), tak veřejných 
subjektů (jimž byly rozpočtovými škrty kráceny disponibilní prostředky).      

Jak již bylo zmíněno, postoj vlády k typu potřebných opatření se v průběhu ekonomické krize 
měnil. V prosinci 2008 zareagovala vláda na probíhající krizi ČR vyhlášením Strategie 
připravenosti a akcelerace růstu (SPAR), kde si vytyčila čtyři základní cíle: obnovit důvěru 
veřejnosti ve finanční sektor, předejít a eliminovat rizika plynoucí ze světové finanční krize, nalézt 
impulzy k růstu ekonomiky a nalézt nástroje ke stabilizaci a zpružnění ekonomického prostředí. 
V návaznosti na tuto strategii, byla dne 8. ledna 2009 ustavena Národní ekonomická rada vlády 
(NERV) jako odborný poradní a konzultační orgán vlády České republiky pro oblast ekonomiky 
a hospodářství. Dle SPAR přijala vláda v první fázi (říjen 2008 – leden 2009) opatření 
s očekávaným stimulem 2,6% HDP (98,8 mld. Kč) s dopadem na veřejné rozpočty na ve výši 
0,85% HDP (32,2 mld. Kč). V druhé fázi (leden – březen 2009) pak byla přijata další sada 10 
skupin opatření s očekávaným stimulem  2,1% HDP předpokládající dopad na státní rozpočty 
1,1% HDP. Protikrizový plán obsahoval jak výdajová opatření tak opatření ke zvýšení 
konkurenceschopnosti daňová i institucionální (např. novela insolvenčního zákona). Řada 
exekutivních opatření (rychlejší vratky DPH podložené žádostí poslanou elektronicky) pomohla 
zlepšit podnikatelské prostředí. Tato převážně exekutivní, rychle implementovatelná opatření pak 
byla v rámci politických dohod se sociálně demokratickou opozicí rozšířena o šrotovné a sérii 
sociálních opatření ke zmírnění dopadů krize ve formě prodloužení podpory v nezaměstnanosti, 
daňového zvýhodnění na vyživované dítě, zvýšení příplatků na děti a okruhu jejich příjemců aj. 
(podrobněji viz Tabulka 1).  
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Tabulka 1: Stimuly - Opat ření protikrizového plánu české vlády podle SPAR 

 

Zdroj: Národní protikrizový plán vlády 

Na ekonomický vývoj reagovala i Česká národní banka, která v období srpen 2008 - květen 2009 
kumulativně snížila měnověpolitickou sazbu o 2,50 procentního bodu na 1,25 % a současně 
přijímala některá další opatření na podporu ekonomického růstu, především v reakci na pokles 
tržní likvidity (repo operace s akceptací vládních obligací jako kolaterálu a další).  

Výše zmíněné kroky v určité míře přispěly ke zmírnění dopadu krize, nemohly však zásadním 
způsobem změnit ekonomický vývoj ČR v následujících letech. Již na konci roku 2009 bylo 
zřejmé, že se deficit veřejných financí ČR oproti situaci v předchozích letech skokově zhorší. MF 
ČR ho tehdy pro rok 2009 odhadovalo v absolutní hodnotě na 220 mld. Kč, což představovalo 
5,5% HDP (v metodice ESA). V rámci přípravy státního rozpočtu pak Ministerstvo financí České 
republiky (MF ČR) identifikovalo další makroekonomická rizika: rostoucí nezaměstnanost a s tím 
související tlaky na sociální výdaje v roce 2010 či zvýšení nákladů na dluhovou službu. Odtud pak 
plynul závěrečný odhad MF ČR, že pokud by nebyla přijata žádná okamžitá opatření, mohlo by 
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se saldo veřejných financí dostat v roce 2010 na úroveň 230 mld. Kč, resp. 7% HDP (v metodice 
ESA). 

To mohlo potenciálně způsobit zásadní změnu v hodnocení stability české ekonomiky na 
mezinárodních trzích s důsledky typu zhoršení ratingu země, zvýšení nákladů na financování a 
dluhovou službu, ztráty prestiže ekonomiky, která byla pokládána za tu, jež dokáže překonat 
krizové období bez přílišného zatížení budoucích generací. (Konvergenční program 2010) 

Proto stejně jako u řady dalších členských států EU, které v roce 2009 přijímaly opatření 
prorůstová (včetně zvyšování vládních výdajů), i v ČR v roce 2010-2011 převládla opatření 
konsolidační (včetně snižování vládních výdajů) - krize veřejných financí začala být vnímána 
akutněji než krize hospodářská. (EC (2011)).  

Při hodnocení rozsahu veřejného dluhu ČR je často zdůrazňováno, že ve srovnání s řadou 
zavedených tržních ekonomik byl dluh ČR podstatně nižší. Průměrný veřejný dluh EU27 v roce 
2009 činil 73,6 % HDP, což je více než dvojnásobná úroveň ve srovnání s ČR. Je však třeba 
zdůraznit fakt, že mezi státy existují velké rozdíly z hlediska rizik spojených s udržením 
hospodářské výkonnosti a tím důvěryhodnosti mezi investory, že vytvořené dluhy budou řádně 
splaceny. Příklad Maďarska tato rizika názorně ukazuje. Přes srovnatelnou úroveň i tempo růstu 
dluhu s Německem vedla ztráta důvěry investorů v případě Maďarska k závažným hospodářským 
problémům. Je tedy otázkou, do jaké míry je možné brát zavedené tržní ekonomiky za adekvátní 
srovnávací základnu. V tomto kontextu tak vysoké tempo růstu veřejného dluhu představuje ve 
středním a delším období skutečné nebezpečí pro udržitelnost úspěšného makroekonomického 
vývoje ČR (BermanGroup (2010)).   

V roce 2010 se přijatá  aktivní  opatření  soustředila  jak na  příjmovou tak i  výdajovou stranu 
státního rozpočtu. Byly  zvýšeny  obě  sazby  DPH,  spotřební  daně, zdvojnásobeny sazby 
daně  z  nemovitostí  a  zrušena některá  protikrizová  opatření,  např. slevy na příspěvcích na 
sociální zabezpečení pro zaměstnavatele. Byly navýšeny stropy příspěvků sociálního a 
zdravotního pojištění. Výdajová strana byla korigována snížením vybraných sociálních dávek, 
zmrazením důchodů a snížením objemu prostředků na platy a funkční místa. Došlo k plošné 
redukci výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Celkově činil rozsah diskrečních opatření 
na rok 2010 2,2% HDP (Konvergenční program 2010). 

V roce 2011 přibyl další balík změn (v rozsahu cca 1,6 % HDP) rozložený opět mezi příjmy a 
výdaje. Objem prostředků na platy ve státní správě poklesl o 10 % a snížily se i prostředky na 
platy ústavních činitelů, na druhé straně byl navýšen objem prostředků na platy učitelů a lékařů. 
Kromě toho došlo k dalšímu rušení některých sociálních dávek či k redukci jejich rozsahu. 
V neposlední řadě byly provedeny plošné škrty v některých výdajích státního rozpočtu, a sníženy 
tak i nemandatorní běžné a kapitálové výdaje. Na příjmové straně byla zachována výše příspěvků 
na sociální zabezpečení a např. zvýšeny sazby u mýtného. Opatření pomohla snížit strukturální 
deficit o významných 1,6 p. b. na 2,6% HDP, výsledkem čehož byl celkový 
deficit  ve  výši  3,1 %  HDP. Rok 2011 byl nadmíru zásadní z hlediska přijetí či změn zákonů, 
které reformovaly penzijní systém a upravily systém zdravotnictví. V lednu roku 2012 byla potom 
přijata stěžejní novela v oblasti veřejných zakázek. (Konvergenční program 2012) 

Detailní strukturu diskrečních opatření a vývoj vládního deficitu a dluhu ilustruje Tabulka 2 a 
Tabulka 3.  
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Tabulka 2: Struktura diskre čních opat ření (v % HDP) 

 
2010 2011 2012 

Přímé daně 0,3 0,5 -0,3 
Nepřímé daně 0,8 0,0 0,6 
Ostatní příjmy 0,1 0,3 0,2 
Sociální dávky 0,3 0,2 -0,1 
Platy ve státním sektoru 0,2 0,2 -0,1 
Ostatní veřejné výdaje 0,5 0,4 0,4 
Celkový dopad na saldo 2,2 1,6 0,7 

Zdroj: EEIP dle MF ČR 

 

Tabulka 3: Vývoj vládního deficitu a dluhu (%) 

Ukazatel  (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vládní deficit 
(přebytek)/HDP 

-6,5 -6,7 -2,8 -3,2 -2,4 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8 -3,3 -4,4 

Saldo SR/HDP -1,8 -4,1 -3,2 -1,8 -2,9 -1,8 -0,5 -5,1 -4,1 -3,7 -2,6 

Dluh sektoru 
vlády v % HDP 

27,1 28,6 28,9 28,4 28,28 27,9 28,7 34,2 37,9 41,0 45,7 

Státní dluh/HDP 15,4 18,3 20,2 22,2 23,9 24,4 26,0 31,3 35,5 39,2 43,4 

Zdroj: ČSÚ 

Graf 8 znázorňuje konečný dopad fiskálních opatření na vývoj HDP a ukazuje, zda se vládě 
podařilo jednat tak, aby korigovala dopady ekonomické krize. Dopad fiskální diskrece do HDP je 
propočten pomocí fiskálních multiplikátorů odhadnutých různými autory. Průměry dopadů 
fiskální diskrece dle přímé i nepřímé metody do HDP naznačují kvalitativně stejný příběh. Dopad 
tzv. protikrizového balíčku v roce 2009 je odhadnut na 0,9–1,5% HDP, v roce 2010 se pohyboval 
dopad diskrece v rozpětí -0,8 až -1,0 % HDP vlivem úsporného balíčku, a v roce 2011 je 
odhadován dopad další konsolidace do HDP ve výši -0,5 až -0,6 % HDP.   

Hodnocení stabilizačního působení fiskální diskrece na ekonomický cyklus je provedeno 
porovnáním dopadů fiskální diskrece do HDP s odhady průběhu mezery výstupu. Fiskální 
opatření ekonomiku stabilizují, pokud je příspěvek fiskální diskrece negativně korelován s 
mezerou výstupu. Z následujícího grafu je patrné, že období žádoucího proticyklického působení 
fiskální politiky jsou relativně krátká (pouze roky 2001, 2003, 2007 a 2009), zatímco období jejího 
procyklického vlivu převažují a jsou déletrvající (roky 2002, 2004–2006, 2008, 2010–2011). 
Fiskální působení tak bylo převážně procyklické, jen v některých letech proticyklické 
(ČNB (2012)). Vláda tak sice stabilizovala veřejné finance, málo však přispěla k tlumení důsledků 
ekonomické krize a nevytvořila prostředí příznivé a umožňující čerpat finanční prostředky 
z evropských fondů v takové míře, v jaké by to bylo žádoucí. 
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Graf 8: Mezera výstupu a dopad fiskální diskrece do  HDP (v % reálného HDP) 

 
Zdroj: ČNB 

Pozn.: P...diskreční příjmy, V1...odchylka od trendu očištěných celkových výdajů, V2...odchylka od 
trendu podílu očištěných celkových výdajů na HDP, TD...průměr dopadů diskrecí identifikovanými 
metodou top-down, mezera výstupu PF...s využitím produkční funkce, KF...s využitím Kalmánova filtru 

 

1.4 Posouzení zda a proč je finanční krize považována za vyšší moc 

Klíčovým specifikem české ekonomiky je její otevřenost (jedna z nejvyšších v EU) jak 
z hlediska zahraničního obchodu, tak z hlediska přímých zahraničních investic. 
Hospodářská krize tak byla do české ekonomiky vnesena zvnějšku. V důsledku 
vysokého podílu zahraničního kapitálu v českých podnicích, pozice ČR v hodnotových 
řetězcích či slabého sektoru VaV měly české podniky jen úzký manévrovací prostor 
k podniknutí kroků, které by mohly eliminovat negativní důsledky krize.   

Struktura a obsah této kapitoly vychází z níže identifikovaných specifik české ekonomiky: 

1. exportně orientovaná ekonomika (poměr export/HDP cca 80%); Německo více než 30% 
podíl na českém exportu; 

2. vysoká míra závislosti české ekonomiky na podnikatelských rozhodnutí realizovaných 
v zahraničí; 

3. vysoký podíl přidané hodnoty průmyslu na HDP (cca 30%); 
4. relativně nízké výdaje na výzkum a vývoj – ČR si ještě nestačila vybudovat silný sektor 

výzkumu a vývoje (VaV) srovnatelný s vyspělými evropskými ekonomikami.  
 

1.4.1 Proexportní orientace české ekonomiky 

Česká republika je jako malá otevřená ekonomika velmi závislá na ekonomické situaci v EU, 
především v Německu (viz Graf 9). Měřeno poměrem vývozu k HDP se ČR řadí mezi 
nejotevřenější evropské ekonomiky (viz Graf 10). 
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Graf 9: Korelace českého vývoje s n ěmeckým 

 
 

Zdroj: KB, EcoAlert  

 

Graf 10: Vn ější otev řenost zemí EU (vývoz/HDP v %) 

 
Zdroj: EEIP na základě Eurostat 

Špatná situace veřejných financí v EU měla zásadní dopad na očekávanou fiskální politiku 
evropských zemí, které musely uskutečnit úsporná opatření. Tato úsporná opatření měla 
negativní dopad na HDP, což vedlo k poklesu poptávky po zboží z České republiky. Následný 
pokles čistého exportu měl negativní dopad na českou ekonomiku a s tím i na veřejné finance 
ČR. Ve chvíli, kdy globalizace výnosů a rizik způsobila přenos krize do řady sektorů a teritorií, se 
tak ČR mohla jen těžko bránit jejímu „importu“. Je proto možné konstatovat, že ekonomická 
krize byla do české ekonomiky vnesena zvenčí. Platilo to jak pro přímý dopad krize v podobě 
poklesu vnější poptávky, tak pro odvozené dopady z titulu obecné nejistoty v regionu. Řešení 
krize však potom leželo také mimo dosah hospodářské politiky české vlády a skutečné oživení 
české ekonomiky bylo podmíněno oživením růstu a obchodu ve světě obecně a především v 
eurozóně. (NERV) 

Podíváme-li se na strukturu vývozu ČR dle zemí, patří mezi nejvýznamnější exportní partnery ČR 
již od roku 1993 především sousední Německo. V roce 2008 tvořil německý export téměř 32 % 
vývozu ČR. Dalším významným partnerem v roce 2008 bylo Slovensko s 9,5 % podílem na 
českém exportu, následované Polskem, Francií a Velkou Británií. Stejnou teritoriální strukturu 
vykazuje export i v roce 2013 (viz Graf 11). Vývoj v ČR tak závisí především na Německu.  
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Graf 11: Nejvýznamn ější exportní partne ři ČR – leden – zá ří 2013 (%) 

 
Zdroj: ČSÚ 

Mohlo by se jevit jako příznivé, že během krize měla ČR malý exportní podíl do finanční krizí 
nejvíce zasažených ekonomik, USA a Velké Británie (s 1,7% a 4,8% podílem na našem přímém 
exportu). Bohužel USA a Velká Británie byly druhým a třetím největším vývozním partnerem 
také exportně orientovaného Německa, které tak samo trpělo poklesem zahraniční poptávky. 
Slibný trh Ruska s 2,7% českého exportu též upadal do recese, stejně jako Dubaj a řada dalších 
doposud rychle se rozvíjejících, rozvojových zemí závislých na exportu zboží či surovin, či 
zahraničním dluhu. Poklesy na křehkých alternativních trzích postrádající silnou stabilizující 
domácí poptávku hrozily být ještě hlubší než ve vyspělých zemích a adaptace znehodnoceným 
měnovým kursem zvyšovala nákladovou konkurenceschopnost. 

 

1.4.2 Přímé zahraniční investice 

Ekonomika ČR je otevřená nejen z pohledu zahraničního obchodu, ale i z hlediska přímých 
zahraničních investic, díky nimž zahraniční investoři kontrolují až 95 % velkých finančních a 70 
% nefinančních společností působících v ČR. Tím se ČR stává vysoce závislou na 
podnikatelských rozhodnutích realizovaných v zahraničí. Úspěšný vývoj po roce 2000 je totiž z 
velké části důsledkem silné vlny rozhodnutí mnoha zahraničních firem o umístění části svých 
aktivit na území ČR. Součástí této vlny bylo poměrně rozsáhlé budování nových produkčních 
kapacit. Bodu nasycení bylo dosaženo v roce 2007, kdy firmy už jen obtížně hledaly nové 
zaměstnance.Tabulka 4 a Graf 12 zachycují vývoj přílivu zahraničních investic (PZI) do ČR. 
Tempo prohlubování celkového salda investiční pozice ČR se výrazně zpomalilo až v průběhu 
krize (ve srovnání s obdobím 1995 – 2005). V souvislosti s tím došlo i k ukončení růstu podílu 
PZI na struktuře zahraničních investic v ČR (BermanGroup (2010)).  
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Tabulka 4: Vývoj a struktura investi ční pozice ČR (mld. K č / %) 

mil. Kč 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva  782 004     1 875 404     1 888 248     2 118 641     2 374 739     2 318 510     2 422 960    2 539 542    2 672 361    

v tom v % 
       

  

Přímé investice 
v zahraničí  1,18% 4,73% 5,55% 7,30% 10,21% 11,73% 11,55% 10,38% 10,82% 

Portfoliové 
investice 2,57% 24,94% 28,18% 29,20% 21,27% 19,68% 18,71% 17,76% 18,37% 

Finanční 
deriváty 0,00% 2,27% 2,83% 3,28% 6,67% 5,15% 4,66% 5,91% 3,52% 

Ostatní 
investice 48,55% 29,30% 28,67% 30,43% 31,70% 30,47% 32,20% 34,31% 35,28% 

Pasiva  723 102     2 712 846     2 971 926     3 536 558     3 919 768     4 046 351     4 253 355    4 357 165    4 575 924    

v tom v % 27,04% 54,98% 56,08% 57,46% 55,86% 57,12% 56,65% 55,18% 56,82% 

Přímé investice 
v ČR  17,28% 16,14% 16,42% 15,73% 12,96% 16,15% 18,36% 18,36% 18,86% 

Portfoliové 
investice 0,00% 1,17% 1,23% 1,53% 4,08% 2,80% 2,35% 3,08% 2,52% 

Finanční 
deriváty 55,68% 27,71% 26,27% 25,28% 27,10% 23,93% 22,64% 23,39% 21,80% 

Ostatní 
investice 8,15% -30,87% -36,46% -40,09% -39,42% -42,70% -43,03% -41,72% -41,60% 

Saldo investiční 
pozice  782 004     1 875 404     1 888 248     2 118 641     2 374 739     2 318 510     2 422 960    2 539 542    2 672 361    

Zdroj: ČNB 

 

Graf 12: Vývoj p řílivu PZI do ČR v období 1995 – 2009 (PZI/HDP %) 

 
Zdroj: BermanGroup (2010) 

Teritoriální struktura původu PZI ukazuje, že v roce 2011 pouhé tři země činily 55,5 % 
celkového stavu PZI v ČR (viz Tabulka 5). Hospodářský vývoj ČR tak silně závisí na vývoji 
těchto tří ekonomik (Německo, Nizozemsko a Rakousko), neboť ten zásadně ovlivňuje investiční 
a další strategická rozhodnutí firem, které ovládají rozhodující část produkčních kapacit 
nadnárodních korporací lokalizovaných na území ČR1.  

  

                                                 
1 V případě vysokého podílu Nizozemska (a stejně tak potom Lucemburska a Kypru) je třeba zohlednit fakt, že část dílu 
příchozích PZI připadá na investice původem českých firem, které přesunuly své sídlo právě do těchto pro umístění sídla firem 
atraktivních zemí (viz teritoriální struktura tuzemských investic v zahraničí). 



21 

 

Tabulka 5: Stav PZI v ČR dle hlavních zdrojových zemí k 31. 12. 2011 (tis.  Kč) 

 
Základní 
kapitál 

Reinvestovaný 
zisk 

Ostatní kapitál Celkem % 

Svět 1 239 750 279 919 935 548 244 465 594 2 404 151 420 100,0% 

Nizozemí 318 324 177 291 409 057 49 770 645 659 503 880 27,4% 

Německo 177 925 154 161 416 664 19 439 215 358 781 033 14,9% 

Rakousko 127 758 331 153 774 178 34 664 316 316 196 825 13,2% 

Lucembursko 83 963 199 1 765 412 62 089 739 147 818 350 6,1% 

Francie 71 668 817 65 437 147 -11 277 096 125 828 869 5,2% 

Švýcarsko 43 929 184 64 047 238 8 277 464 116 253 886 4,8% 

Kypr 43 085 651 46 456 267 -2 461 853 87 080 065 3,6% 

USA 32 319 463 45 629 725 3 141 309 81 090 497 3,4% 

Španělsko 55 717 931 20 712 328 -480 053 75 950 205 3,2% 

Belgie 26 047 166 47 191 047 1 897 259 75 135 472 3,1% 

Slovensko 41 305 413 17 128 401 15 105 811 73 539 626 3,1% 

Velká Británie 46 708 041 -17 512 216 28 099 118 57 294 944 2,4% 

Zdroj: ČNB 

 

1.4.3 Vysoký podíl přidané hodnoty průmyslu na HDP 

Česká ekonomika se vyznačuje vysokým podílem přidané hodnoty průmyslu na HDP (cca 30 %), 
z členských zemí EU pouze Rumunsko a Norsko mají vyšší podíl průmyslu než ČR (viz Graf 13 
aGraf 14). To je důsledkem výše zmíněného masivního přílivu PZI, který vedl k procesu tzv. 
sekundární industrializace.  

Graf 13: Podíl p řidané hodnoty pr ůmyslu na HDP (%) – srovnání členských stát ů EU (2012) 

 
Zdroj: EEIP na základě Eurostat 
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Graf 14: Podíl p řidané hodnoty pr ůmyslu na HDP (%) – vývoj 2006 - 2012 

 
Zdroj: EEIP na základě Eurostat 

Proces sekundární industrializace způsobil, že export ČR je v současnosti postaven na dvou 
základních modelech: 

• na modelu zakázkové výroby komponent a dílčích celků pro zahraniční firmy, které pak ve 
své zemi výrobky kompletují (platí např. pro Německo, Rakousko, Nizozemsko); 

• na modelu, kdy zejména evropské firmy využívají geografické blízkosti a nižších 
jednotkových nákladů k umístění vlastních výrobních a montážních aktivit v ČR, zatímco 
související strategické řízení, obchod a vývoj zůstávají mimo ČR. 

U obou uvedených modelů závisí exportní výkonnost firem na území ČR na aktivitách a 
rozhodnutích realizovaných v zahraničí. 

V případě prvního modelu nemají české firmy dostatečné vazby na trhy finálních zákazníků. 
Jejich budoucí rozvoj je proto značně závislý na schopnostech a úspěchu zahraničních firem, 
které si u nich nechávají vyrábět komponenty na míru. Tato nepřímá forma závislosti na 
nadnárodních korporacích je v ČR velmi rozšířená, problémem přitom je to, že firmy v tomto 
postavení mají značně omezený vlastní inovační prostor. V případě druhého modelu je závislost 
ještě vyšší, neboť se jedná o subjekty přímo řízené ze zahraničí. 

Shrňme další fakta. Zhruba 90 % vývozu z ČR směřuje do vyspělých tržních ekonomik. To může 
naznačovat schopnost obsazovat náročné zahraniční trhy. Nicméně naprostá většina vývozu 
směřuje do omezeného okruhu zemí v rámci EU. Koncentrace exportu do geograficky blízkých 
zemí je logická a najdeme ji u většiny zemí. Nicméně předpokladu o schopnosti místních podniků 
obsazovat náročné zahraniční trhy příliš neodpovídá zcela odlišná bilance v kategorii ostatní 
vyspělé tržní ekonomiky. Rozdíl mezi vysoce aktivní bilancí se zeměmi EU a výrazně pasivní 
bilancí s většinou ostatních vyspělých tržních ekonomik podporuje závěr, že vysoce aktivní 
bilance s většinou zemí EU je důsledkem lokalizace výrobních kapacit zahraničních (zejména 
evropských) firem do ČR, přičemž schopnost obsazovat náročné zahraniční trhy tkví v aktivitách 
lokalizovaných v zahraničí. Jinak řečeno vývoj a stav obchodní bilance ČR je mnohem více 
důsledkem aktivit nadnárodních korporací než důsledkem široce rozvinuté schopnosti původem 
místních firem obsazovat náročné zahraniční trhy.  

Územní omezení aktivního salda obchodní bilance téměř výhradně na evropsky blízké země 
potom ukazuje, že funkční specializaci ČR v rámci světového obchodu lze charakterizovat jako 
výrobní základnu pro trhy v Evropě a blízkém okolí, přičemž rozsah a charakter využití této 
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základny je řízen ze zahraničí (viz Graf 15). Endogenní podnikatelský sektor je dosud slabý a jeho 
rozvoj silně závislý na poptávce ze strany poboček nadnárodních korporací lokalizovaných v ČR 
a jejím blízkém okolí (BermanGroup (2010)).  

Graf 15: Pozice ČR v hodnotových řetězcích 

 
Zdroj: EEIP 

V situaci, kdy oživení světového obchodu ve většině vyspělých zemí ztrácí momentum a exportní 
výkonnost podniků v ČR na tyto trhy klesá, je jedním z řešení začít ve zvýšené míře využívat 
nových příležitostí jak ve střední Evropě, tak mimo ni. V důsledku výše uvedeného je však 
potenciál českých podniků v této oblasti značně limitován. Odtud plyne i omezená možnost 
eliminace negativních dopadů ekonomické krize na české podniky a nízká schopnost realizovat 
prorůstově orientované projekty s podporou evropských fondů. 

 

1.4.4 Relativně nízké výdaje na výzkum a vývoj (VaV) 

Základem pro schopnost reagovat na nepříznivý vývoj ekonomické situace států, s nimiž má ČR 
kladnou obchodní bilanci, je flexibilita produkce podpořená inovační aktivitou postižených 
subjektů. V situaci, kdy si ČR ještě nestačila vybudovat silný sektor VaV srovnatelný s vyspělými 
evropskými ekonomikami a obsazuje jedno z posledních míst mezi členskými státy EU v poměru 
výdajů na výzkum a vývoj vůči HDP (viz Graf 16), má v oblasti inovací ČR značnou konkurenční 
nevýhodu.   
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Graf 16: Výdaje na výzkum a vývoj (VaV) jako podíl na HDP (%) (2012) 

 
Zdroj: EEIP na základě Eurostat 

 

1.5 Posouzení dlouhodobějších dopadů ekonomické krize 

Na vývoj čerpání evropských fondů - které bude záviset na výkonnosti české podnikové sféry a 
dostatku finančních prostředků u veřejné správy tak, aby tyto subjekty byly schopny participovat 
na spolufinancování vytvořených projektů a splnily tak podmínky Evropské komise (EK), měly 
motivaci projekty vůbec vytvářet a opětovně mezi své priority zařadily např. inovační aktivity - 
bude mít vliv především budoucí makroekonomický vývoj. Očekávaný vývoj základních 
makroekonomických indikátorů zachycuje Graf 17. 

Graf 17: Prognózy základních makroekonomických ukaz atelů2 (na základ ě Kolokvia z dubna 
2013) 

  

                                                 
2 Průzkum makroekonomických prognóz, MF ČR, duben 2013 
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Zdroj: MF ČR 

V zásadě se předpokládá následující3: 

• Celkově slabá domácí poptávka ovlivněná fiskální konsolidací spolu s jen pozvolna oživující 
zahraniční poptávkou vyústí ještě v roce 2013 v celkový pokles české ekonomiky. 
Ekonomickou aktivitu bude brzdit propad hrubé tvorby kapitálu, kladné příspěvky naopak 
zaznamenají čistý vývoz a spotřeba domácností i vlády. 

• V roce 2014 už by mohlo být zaznamenáno pozvolné oživování díky vývoji zahraniční 
poptávky.  

• Dosavadní utlumený vývoj ekonomiky se na trhu  práce projeví nárůstem míry 
nezaměstnanosti (i z důvodu zpoždění zmiňovaného v kapitole 1.1.3).  

• Zároveň bude v nejbližší době pokračovat nízký růst mezd v podnikatelské sféře, k jeho 
zrychlení dojde až v průběhu roku 2014 s již výraznějším oživením ekonomické aktivity. 
Mzdy v nepodnikatelské sféře i nadále porostou umírněným tempem. 

• Spotřebitelské ceny by měly růst jen velmi mírným tempem.  
• Podle notifikací MF ČR ke konci září by měl v roce 2013 deficit vládního sektoru dosáhnout 

2,9 % HDP, což je zároveň hodnota cíle pro rok 2014.  

Dopady ekonomické krize mající vliv na budoucí vývoj tuzemské ekonomiky lze identifikovat i 
na mikroúrovni. Jedná se především o změnu chování soukromé sféry, která si v současnosti více 
hlídá nákladovou stránku svých aktivit, vytváří si hotovostní rezervy a méně investuje (zatímco 
v období před vypuknutím krize byly podnikány i spekulativní investice, v současnosti je 

                                                 
3 založeno na predikci MF ČR 
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investováno často jen do nutné obnovy aktiv). Změna ekonomického chování je vidět na nízkém 
růstu poptávky po podnikových úvěrech. 

Na druhou stranu je třeba zmínit i pozitivní efekty ekonomické krize, která donutila málo 
efektivní firmy opustit trh a nechala přežít životaschopné podniky a projekty, které nyní začínají i 
expandovat, příp. akvírovat své konkurenty, které krize oslabila. Pro takové podniky může být 
možnost čerpání evropských fondů významnou příležitostí, jak rozšířit své aktivity. 
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2 Mezo a mikroúroveň 

2.1 Vliv ekonomické krize na podniky v České republice 

2.1.1 Dopad ekonomické krize na hospodaření firem a úvěrové financování 
podniků 

Firmy v České republice, stejně jako firmy v celé Evropě, byly od nástupu finanční krize v roce 
2008 vystaveny celé řadě makroekonomických šoků. Prvotním ukazatelem přenesení světové 
krize do ČR byl propad kurzu české koruny, který způsobil problémy exportujícím firmám. 
Dalšími důsledky byly především snížená poptávka po produktech českých firem a zhoršený 
přístup k úvěrovému financování. 

Prvním znakem dopadu ekonomické krize na podniky v České republice byl pokles ukazatele 
EBIT (Earnings before interest and taxes) již v roce 2008 u všech velikostních skupin firem 
(podrobná data viz Tabulka 6) indikující sníženou poptávku. V roce 2009 pak následoval pokles 
tržeb.  

Tabulka 6: Dopad ekonomické krize na podniky podle velikosti 2007 - 2010 

Drobné podniky 2007 2008 2009 2010 

Tržby 20% 7% 3% -3% 

EBIT 34% -7% -9% -12% 

Počet zaměstnanců 0% -3% -7% -7% 

Náklady na zaměstnance 12% 10% -5% -2% 

Náklady na 1 zaměstnance 8% 6% 1% 3% 

Přidaná hodnota 23% 1% -9% 1% 

Tržby na 1 zaměstnance 8% 1% -11% 3% 

Produktivita práce 14% 2% -13% 5% 

Jednotkové pracovní náklady -2% 9% 5% -3% 

Obchodní marže 22% -4% -14% 2% 

Dlouhodobý hmotný majetek 32% 5% 2% 0% 

L1 8% 7% 2% -1% 

     Malé podniky 2007 2008 2009 2010 

Tržby 19% 6% -14% 5% 

EBIT 22% -6% -31% 6% 

Počet zaměstnanců 2% 2% -5% -3% 

Náklady na zaměstnance 14% 14% -4% 1% 

Náklady na 1 zaměstnance 8% 9% -1% 2% 

Přidaná hodnota 15% 7% -11% 1% 

Tržby na 1 zaměstnance 10% 0% -10% 3% 

Produktivita práce 11% 4% -11% 7% 

Jednotkové pracovní náklady -2% 5% 9% -1% 

Obchodní marže 16% 7% -16% 2% 

Dlouhodobý hmotný majetek 9% 8% 1% 0% 

L1 11% -1% 15% -10% 

     Střední podniky 2007 2008 2009 2010 

Tržby 13% 4% -12% 6% 

EBIT 19% -20% -22% 28% 
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Počet zaměstnanců 3% 1% -8% -3% 

Náklady na zaměstnance 12% 11% -5% 2% 

Náklady na 1 zaměstnance 8% 9% 0% 5% 

Přidaná hodnota 13% 2% -9% 3% 

Tržby na 1 zaměstnance 11% -1% -9% 6% 

Produktivita práce 9% 1% -2% 7% 

Jednotkové pracovní náklady -2% 8% 2% -1% 

Obchodní marže 9% 4% -14% 5% 

Dlouhodobý hmotný majetek 9% 4% -4% -1% 

L1 9% -6% 24% -7% 

     Velké podniky 2007 2008 2009 2010 

Tržby 12% 2% -8% 10% 

EBIT 12% -22% -16% 7% 

Počet zaměstnanců 2% 3% -9% 0% 

Náklady na zaměstnance 11% 7% -1% 3% 

Náklady na 1 zaměstnance 10% 6% 2% 4% 

Přidaná hodnota 10% 0% -6% 6% 

Tržby na 1 zaměstnance 9% 0% -3% 5% 

Produktivita práce 10% -2% 1% 11% 

Jednotkové pracovní náklady 0% 8% -1% -1% 

Obchodní marže 18% 9% -3% 1% 

Dlouhodobý hmotný majetek 2% 0% -2% -1% 

L1 -1% -5% 17% -1% 

Zdroj: EEIP pro SPD (2012): Reálný vliv ekonomické krize na výsledky činnosti podniků 

Jak ukazuje Graf 18, krize zpočátku nejvíce dopadla na průmysl. V roce 2010 sice došlo 
k částečnému oživení průmyslové výroby, po mírném oživení však opět následoval pokles (i když 
v porovnání s předchozí recesí mírnější). Tržby v oblasti služeb sledovaly obdobný trend, zůstaly 
však až do roku 2012 v červených číslech, přestože v posledním roce vykazovaly rostoucí 
tendenci. Růst tržeb ve stavebnictví se od roku 2009 neustále pohyboval v oblasti záporných 
hodnot.  

Graf 18: Vývoj tržeb v pr ůmyslu, stavební produkci a službách v České republice 2006 - 2012 

 

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ) 
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Neklesaly však jenom tržby, ale díky poklesu poptávky se do problémů dostaly i celé podniky. 
V roce 2009 došlo ke skokovému nárůstu počtu prohlášených konkurzů na právnické osoby a 
podnikatele o 27 %. K nárůstu počtu konkurzů docházelo až do roku 2012, nicméně tempo růstu 
se zpomalilo na 7 % ročně. Vývoj počtu prohlášených konkurzů ilustruje Tabulka 7. 

Tabulka 7: Konkurzy právnických osob a podnikatel ů 2008 - 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Počet prohlášených konkurzů 1 141 1 448 1 601 1 778 1 899 

Meziroční nárůst počtu prohlášených konkurzů   27% 11% 11% 7% 

Zdroj: Creditreform 

Bezprostřední reakci firem (v závislosti na jejich velikosti) na ekonomickou krizi v České 
republice ukazuje Tabulka 8. Pokles tržeb donutil mnoho firem v roce 2009 snižovat výrobu, stav 
zaměstnanců nebo průměrné náklady na zaměstnance. Produktivita práce jako ukazatel 
konkurenceschopnosti poklesla u velkých podniků již v roce 2008, u malých a středních podniků 
(MSP) až v roce 2009. V tomto ohledu tedy krizi nejdříve pocítily velké podniky. Nejhůře se 
s krizí vypořádaly drobné podniky, u kterých jako jediných došlo k poklesu tržeb i v roce 2010. 

Tabulka 8: Vývoj ekonomických ukazatel ů podnik ů v průběhu krize 

 

Zdroj: EEIP pro SPD (2012) 

Ke snížení došlo i v případě investic (především u středních a velkých podniků), které jsou často 
kryty bankovními úvěry (viz Tabulka 9). 

Tabulka 9: Tvorba hrubého fixního kapitálu, meziro ční změna 2007 - 2011 

NUTS II 2007 2008 2009 2010 2011 

Praha 22% 8% -18% -8% 2% 

Střední Čechy 1% -3% -11% 5% 18% 

Jihozápad -3% -9% 19% -7% -13% 

Severozápad 31% -2% 1% 23% -7% 

Severovýchod 18% 16% -16% 7% -4% 

Jihovýchod 22% -4% -10% -2% 2% 

Střední Morava 8% 0% 5% 2% -10% 

Moravskoslezsko 8% 25% -22% 5% 2% 

Zdroj: ČSÚ 

Bankovní půjčky tvoří obecně u nefinančních podniků v České republice téměř 50 % dluhového 
financování, přičemž jejich podíl je v průběhu let víceméně stabilní (viz Graf 19). U samotných 
MSP je podle OECD (2006) situace ještě výraznější ve prospěch bankovních půjček. V rámci EU 
tvoří bankovní (úvěrové) financování u MSP téměř 80 % jejich dluhu. Z tohoto důvodu se v této 
kapitole zaměříme na rozbor úvěrového trhu v ČR - se zaměřením se na MSP, které jsou častými 
příjemci financí z evropských fondů a také jsou mnohdy nositeli inovací - během finanční krize a 

Drobné podniky 2007 2008 2009 2010 Střední podniky 2007 2008 2009 2010

Tržby 20% 7% 3% -3% Tržby 13% 4% -12% 6%

Počet zaměstnanců 0% -3% -7% -7% Počet zaměstnanců 3% 1% -8% -3%

Náklady na 1 zaměstnance 8% 6% 1% 3% Náklady na 1 zaměstnance 8% 9% 0% 5%

Produktivita práce 14% 2% -13% 5% Produktivita práce 9% 1% -2% 7%

Malé podniky 2007 2008 2009 2010 Velké podniky 2007 2008 2009 2010

Tržby 19% 6% -14% 5% Tržby 12% 2% -8% 10%

Počet zaměstnanců 2% 2% -5% -3% Počet zaměstnanců 2% 3% -9% 0%

Náklady na 1 zaměstnance 8% 9% -1% 2% Náklady na 1 zaměstnance 10% 6% 2% 4%

Produktivita práce 11% 4% -11% 7% Produktivita práce 10% -2% 1% 11%
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jeho případný vliv na čerpání prostředků z evropských fondů.  

Graf 19: Vývoj struktury financování v letech 2007 až 2012 u nebankovních podnik ů v České 
republice (%) 

 

Zdroj: ČNB 

2.1.1.1 Kvantitativní analýza bankovních úvěrů podnikům v ČR 

Bankovní úvěry obecně nefinančním podnikům rostly od roku 2005 až do roku 2008. V roce se 
2009 pak tento růst v důsledku finanční krize téměř zastavil a v roce 2010 již došlo k poklesu. 
V roce 2011 pak došlo k mírnému oživení a v roce 2012 opět k poklesu v souladu s vývojem 
situace celé ekonomiky. Tendence k nižšímu vypůjčování si je tedy zřejmá od počátku finanční 
krize (viz Graf 20).  

Graf 20: Dynamika úv ěrového financování u nefinan čních podnik ů v České republice 2005 – 
2012 (%) 

 

Zdroj: MF ČR 

Konkrétně u MSP poklesly podle OECD (2013) nové půjčky již v roce 2008. Navíc od roku 2007 
výrazně klesá podíl půjček MSP na celkových nových půjčkách. To indikuje, že po propuknutí 
finanční krize byl pro banky důležitý vztah a znalost stávajících klientů a trpěly primární 
nedůvěrou vůči novým klientům. Noví klienti se jeví jako rizikoví zejména během krize, což se 
dotklo především MSP a zároveň se lze domnívat, že také příjemců evropských fondů a jejich 
subdodavatelů. Tento vývoj v ČR kopíroval trend ostatních států EU (viz Graf 21 a Graf 22). ČR 
se tak nestala žádnou mimořádnou výjimkou. Dynamiku půjček pro MSP ilustruje Tabulka 10. 
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Graf 21: Vývoj úv ěrů v Evrop ě a USA 

 
Zdroj: Societe General Group (2013), M. Dřímal 

 

Graf 22: Podnikové investování v Evrop ě 

 
Zdroj: Societe General Group (2013), M. Dřímal 

 

Tabulka 10: Dynamika p ůjček MSP v České republice 2007 - 2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nové půjčky MSP - meziroční změna v % n/a -14,3 -15 -14,8 3,6 
Podíl nových půjček MSP na celkových 
nových půjčkách podniků v % 

24,6 19,3 18,8 17 18,1 

Zdroj: http://www.oecd.org/cfe/smes/Scoreboard_2013_extract_chapter2.pdf 
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Jedním z indikátorů zdraví české ekonomiky je podíl úvěrů v selhání4. Platební schopnost je 
z pohledu ekonomiky důležitá především u velkých podniků (i zahraničních), které okolo sebe 
vrství klustery desítek subdodavatelů a tím táhnou jejich poptávku, jako je to v případě 
společností v automobilovém průmyslu či ve stavebnictví. Ve chvíli, kdy jsou velké podniky 
ohroženy např. ztrátou konkurenceschopnosti a poptávky zákazníků, přesouvají mnohdy velkou 
část rizika na své subdodavatele, kteří se musí spokojit s opožděnými platbami apod. a dostávají 
se pak do obtížné situace samy. 

Vývoj výše zmíněného indikátoru byl následující - zatímco v roce 2008 byl podíl úvěrů v selhání 
3,6 %, v roce 2009 vzrostl na 6,2 %. Dalším problémem se stal nárůst zpoždění při splácení 
úvěrů. 

2.1.1.2 Kvalitativní analýza bankovních úvěrů podnikům v ČR 

Výše uvedená kvantitativní analýza indikuje potenciální problémy podniků, a tedy i ochotu bank 
poskytovat úvěry během krize. Nicméně kvalitativní stránka problému je taktéž velmi důležitá, 
neboť odráží reálnou situaci podniků při dostupnosti bankovního financování.  

V únoru 2009 provedla Hospodářská komory ČR průzkum, kterého se zúčastnilo 1 364 
respondentů, s cílem zjistit spokojenost podnikatelů s přístupem bank k úvěrovému financování. 
Na otázku „Souhlasíte s tím, že banky dělají vše proto, aby peníze byly pro firmy a podnikatele co nejrychleji a 
nejsnadněji dostupné?“ odpovědělo záporně 70 % respondentů, zatímco kladně pouze 12 %. Dále 
téměř 69 % respondentů zmínilo, že jim v posledních třech měsících banky změnily podmínky u 
již existujících úvěrů; 35 % tazatelů uvedlo, že změna se týkala zvýšení úrokových sazeb u 
provozních úvěrů.   

Graf 23 ukazuje vývoj přístupu k financím u inovativních podniků. Zatímco v letech 2006 - 2008 
považovalo za problém nedostatek financí ze zdrojů mimo podnik 15 % technicky inovujících 
podniků, v letech 2008 – 2010 (tedy po vypuknutí finanční krize) to bylo již cca 18 %. Nutno 
podotknout, že názor na ostatní faktory omezující zavádění technických inovací se v průběhu 
finanční krize téměř nezměnil. 

Graf 23: Faktory omezující zavád ění technických inovací v letech 2006 – 2010 (% z te chnicky 
inovujících podnik ů) 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9605-12 

                                                 
4 Úvěry, které nejsou spláceny více než 90 dní 
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Z výše uvedeného vyplývá, že jak inovačně a konkurenčně zdatné podniky, tak slabší hráči měly 
po vypuknutí finanční krize problémy se získáním či udržením si bankovního financování. Na 
jedné straně se tak mohly ucházet o prostředky z evropských fondů, pokud měly projekty 
v souladu s cíli SF a FS, mnohdy byly i inovačně schopné, na straně druhé výše popsaná pozice 
bank nepochybně snižovala ochotu bank poskytovat úvěrové krytí příjemcům podpory ze 
strukturálních fondů na nové projekty. Tento problém v oblasti financování se mírně projevil již 
v roce 2008, největší pokles bankovních úvěrů ale přišel v letech 2009 a 2010.  

2.1.2 Dopad ekonomické krize na výzkum a vývoj  

Z přehledu investic průmyslu do výzkumu a vývoje pro rok 2010, který zveřejnila Evropská 
komise, vyplývá, že investice vedoucích společností EU do výzkumu a vývoje v roce 2009 
poklesly. V České republice byl trend obdobný – výdaje na VaV u podniků v roce 2009 poklesly 
o 1,7 %. V roce 2010 tyto výdaje pak opět rostly o 6%, v roce 2011 se růst dokonce vrátil na 
předkrizovou úroveň 14 %, avšak v roce 2012 opět poklesl na 12% (viz Tabulka 11). 

Tabulka 11: Vývoj výdaj ů na VaV v podnikatelském sektoru 2005 - 2012 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Investice na VaV (mil. Kč) 22 604 25 838 29 345 29 249 28 743 30 564 34 717 38 790 

Meziroční změna (%)   14% 14% 0% -2% 6% 14% 12% 

Zdroj: ČSÚ 

Nejvíce dopadla ekonomická krize v letech 2008 a 2009 na velké podniky, u nichž výdaje na VaV 
poklesly, nicméně v roce 2010 začaly znovu růst s opětovným poklesem v roce 2012. U MSP 
došlo k mírnému poklesu růstu výdajů na VaV v letech 2008-2010, od roku 2011 opět tyto výdaje 
rostou, od 2011 však pomalejším tempem. Vývoj dopadů na velké podniky a MSP ilustruje Graf 
24. 

Graf 24: Vývoj výdaj ů na výzkum a vývoj u podnik ů podle velikosti 2005 – 2012 (meziro ční 
změna) 

 

Zdroj: ČSÚ 

2.1.3 Dopad ekonomické krize na inovace 

Ekonomická krize měla velký dopad i na inovace a inovační podniky. Zatímco podíl podniků 
s inovacemi (bez ohledu na druh inovace) do roku 2008 rostl, po vypuknutí krize naopak výrazně 
poklesl. Nejvíce byly postiženy firmy s procesními inovacemi, naopak produktových inovací se 
krize tak výrazně nedotkla5. Podíl inovačních podniků na celkovém počtu podniků v letech2004 – 

                                                 
5 Hlavním důvodem je fakt, že firmy musely inovovat produkty i přes probíhající ekonomickou krizi, aby mohly obstát ve vysoké 
konkurenci i přes sníženou celkovou poptávku. Naopak, procesní inovace se dají odložit i na období po odeznění finanční krize. 
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2010 zobrazuje Graf 25. 

Graf 25: Podíl podnik ů s určitým druhem inovace na celkovém po čtu podnik ů 2004 – 2010 (%) 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovaci 

S tímto faktem souvisí i pokles nákladů vynaložených na inovace. V důsledku ekonomické krize 
nejvíce snížily náklady na inovace malé podniky, u kterých se jednalo o cca 50% pokles. U 
středních a velkých podniků přišel v roce 2010 pokles o cca 30 %. Graf 26 ukazuje vývoj nákladů 
na inovace u technicky inovujících podniků. 

Graf 26: Náklady na inovace u technicky inovujících  podnik ů 2008 a 2010 (mil. K č) 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_inovaci 

Z tohoto vývoje je zřejmé, že výpadek financí investovaných podniky do výzkumu a 
vývoje byl v letech 2008 a 2009 prudký - od roku 2007 do roku 2009 poklesly výdaje na VaV 
přibližně o 602 mil. Kč. Konkrétně u MSP se výdaje na inovace snížily až o 50%, u 
středních a velkých podniků až o 30 %. Zároveň se snížil i podíl podniků zavádějících 
inovace.  
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2.2 Dopad ekonomické krize na veřejnou správu 

Reakce veřejné správy na dopady ekonomické krize odráží vývoj v oblasti fiskální politiky a 
opatřeních přijatých vládou v inkriminovaném období. Jak popisuje kapitola 1.3, přijala vláda 
v roce 2008 – 2009 opatření prorůstová. V následujících letech však došlo ke změně priorit, 
konsolidační nástroje dostaly přednost před prorůstovou politikou a vláda prosadila razantní škrty 
s výrazným negativním dopadem na veřejné rozpočty. S fiskální konsolidací veřejného sektoru 
tak došlo k poklesu dostupných finančních prostředků pro subjekty státní a veřejné správy a 
snížení jejich investiční akceschopnosti. 

Vývojem fiskálních opatření na makroúrovni se zabývala kapitola 1.3. Nyní se proto zaměříme na 
úroveň nižší, a to především na rozpočty krajů a obcí. Následující výčet stručně shrnuje klíčová 
fakta ohledně dopadů ekonomické krize na veřejné rozpočty:   

• došlo ke snížení daňových příjmů;  
• poklesly příjmy ze správních poplatků; 
• v roce 2009 bylo ještě možné pokrýt část poklesu jednak z výsledku hospodaření 

v předchozích letech, jednak omezením investic; 
• další pokles výběru daní v roce 2010 však už vedl k výraznějšímu omezení investic;  
• subjekty se snažily snížit provozní náklady; 
• subjekty omezily provozní a investiční dotace pro dceřiné společnosti. 

Vývoj celkových příjmů a výdajů a jejich struktury zachycuje Tabulka 12 a Graf 27. 

Tabulka 12: Vývoj p říjmů a výdaj ů krajů, obcí, dobrovolných svazk ů obcí a Regionálních rad 
region ů soudržnosti (v mil. K č) 

Ukazatel 2005 2006*) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Příjmy celkem 334 706 359 506  371 484  396 852  396 633  424 707  404 104  378 849  

z toho daňové příjmy 168 519 172 939  187 430  204 238  180 335  187 984  187 161  191 009  

Nedaňové příjmy     27 349  29 476  30 415  32 184  33 290  33 456  

Kapitálové příjmy 10 918 12 639  13 083  16 281  14 411  13 946  9 349  9 490  

Přijaté transfery     143 628  146 874  171 466  190 389  174 266  144 879  

Výdaje celkem 326 907 363 428  362 069  381 836  422 576  425 896  406 805  377 322  

Běžné výdaje   246 083 266 717  273 078  288 369  305 684  313 541  309 088  285 583  

Kapitálové výdaje 80 824 96 712  88 991  93 467  116 892  112 355  97 717  91 740  

 Zdroj: ČSÚ 

*) do roku 2006 bez údajů o hospodaření Regionálních rad regionů soudržnosti 
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Graf 27: Vývoj p říjmů a výdaj ů krajů, obcí, dobrovolných svazk ů obcí a Regionálních rad 
region ů soudržnosti (mil. K č) 

 
Zdroj: ČSÚ 

*) Do roku 2006 bez údajů o hospodaření Regionálních rad regionů soudržnosti, jejichž příjmy v roce 2006 činily celkem 41,4 mil. Kč a 
byly tvořeny investičními dotacemi z rozpočtu krajů; výdaje byly čerpány ve výši 37,5 mil. Kč; rozdíl příjmů a výdajů činil 3,9 mil. Kč.
  

Konkrétně je z výše uvedeného grafu patrné, že po růstu příjmové i výdajové stránky výše 
uvedených rozpočtů ve fiskálních obdobích 2007 a 2008 nastal v roce 2009 výrazný zlom, kdy 
došlo k  meziročnímu poklesu celkových příjmů způsobenému výrazným poklesem daňových 
příjmů. Oproti tomu výdaje stále rostly. Tento výpadek byl ještě částečně kompenzován zvýšením 
transferů, avšak v letech 2011 a 2012 již ke kompenzaci nedošlo. Z dlouhodobého hlediska 
udržitelného hospodaření není rostoucí závislost na transferech (v podstatě dotacích) žádoucí, 
neboť jejich přísun nemusí být pravidelný a spolehlivý.  

Hospodaření veřejných subjektů tedy v roce 2009 skončilo významným deficitem. Ke zvýšení 
celkové zadluženosti obcí přispěl nejvíce nárůst úvěrů mezi lety 2008 – 2009. Další vývoj byl 
následující: 

• u obcí celkové úvěry v letech 2009 – 2010 rostou, avšak nižším tempem, v letech 2010 – 
2011 téměř stagnují - dochází k postupnému vyčerpávání úvěrového potenciálu, neboť 
z důvodu rostoucího dluhu klesá kredibilita žadatelů a tím pádem i dostupnost úvěrů; 

• u krajů dochází v letech 2009 – 2010 k poklesu.  

Vývoj úvěrů pro kraje a obce znázorňují následující tabulky.  

Tabulka 13: Souhrnné údaje o dluhu obcí ČR v letech 2005 – 2012 (mld. K č) 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Úvěry 43,7 47,1 46,7 47,4 55,8 59,9 60,9 68,3 

Komunální dluhopisy 23,5 22,9 22,6 22,7 14,7 15,8 14,0 13,8 

Přijaté návratné fin. 
výpomoci a ost.dluhy 11,8 10,9 9,9 10,0 10,1 7,6 7,5 7,9 

Celkem 79 80,9 79,2 80,1 80,6 83,3 82,4 90,0 

Zdroj: MF ČR 

Dle MF ČR byly úvěry, které obce přijaly od peněžních ústavů, směrovány zejména na 
rekonstrukce a výstavbu technické infrastruktury (místní komunikace, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, vodovody), na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných z 
fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového fondu. Obce tyto prostředky rovněž použily na 
rekonstrukce, zateplování a rozšíření školských zařízení, sportovních areálů a jiné občanské 
vybavenosti.  
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Tabulka 14: Souhrnné údaje o dluhu kraj ů ČR v letech 2005 – 2012 (mld. K č) 

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Úvěry 1,8 6,5 9,4 11,9 17,4 16,6 19,6 22,2 

Přijaté návratné fin. 
výpomoci a ost.dluhy 1,1 1,2 1,0 2,7 3,5 2,5 2,7 2,3 

Celkem 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 19,1 22,3 24,5 

Zdroj: MF ČR 

Účelovost úvěrů čerpaných kraji byla následující. Některé kraje pokračovaly v čerpání úvěrů 
poskytnutých Evropskou investiční bankou, jimiž předfinancovávaly a spolufinancovaly investice 
do regionální infrastruktury, cestovního ruchu, vědy a výzkumu. Ostatní úvěry přijaly kraje za 
účelem předfinancování investičních projektů či oprav silnic (MF ČR).  

V rozpočtech krajů a obcí se jako v decentralizovaných peněžních fondech kumulují příjmy 
přerozdělené ze státního rozpočtu a příjmy z vlastních aktivit. Přerozdělování těchto prostředků 
v rámci rozpočtu je pak věcí konsenzu samosprávy. Z rozpočtu je hrazen jak běžný chod 
veřejného subjektu (neinvestiční výdaje), tak i rozvojové aktivity (investiční výdaje) v poměru 
určeném na základě priorit a cílů diskutovaných subjektů. V důsledku hospodářského vývoje a 
fiskálních zásahů státu došlo v průběhu ekonomické krize k jejich částečnému přehodnocení, 
které se výrazně projevilo na čerpání prostředků z evropských fondů. Velká část subjektů veřejné 
správy musela čelit problémům s pokračováním investičních projektů z důvodu nižších příjmů 
svých rozpočtů a následovně i horšího přístupu k úvěrovému financování (nejen z pohledu 
možnosti získat úvěr, ale také z pohledu horších smluvních podmínek v případě jeho poskytnutí 
plynoucích ze zhoršené ekonomické situace žadatelů). Část investičních projektů byla i odložena.  

 

2.3 Dopady ekonomické krize na čerpání zdrojů z evropských fondů 

2.3.1 Objem čerpání  

Dopady ekonomické krize na Českou republiku a zvláště na podnikatelský sektor se odrazily na 
objemu čerpaných prostředků ze Strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS). Z celkově 
téměř 800 mld. Kč alokovaných na projekty financované ze SF a FS v programovacím období 
2007 – 2013 bylo vyčerpáno cca 350 mld. Kč. Výše objemu čerpání v jednotlivých programech je 
různá a pohybuje se od 68% (Regionální operační program (ROP) Severovýchod) po 22% (ROP 
Severozápad). Graf 28 a Graf 29 shrnují problematiku čerpání. 

Graf 28: P řehled čerpání SF a FS k 6.11. 2013 (mld. K č) 

 
Zdroj: MMR 
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Graf 29: Stav certifikovaných finan čních prost ředků v % vzhledem k celkové alokaci OP 
v programovém období 2007-2013 k 6. 11. 2013 

 
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 

 

2.3.2 Fáze rušení projektů 

Na celkový objem čerpaných prostředků má výrazná negativní vliv počet zrušených projektů 
během ekonomické krize. Jednotlivé projekty je možné zrušit v několika fázích života projektu. 
Ať dojde k ukončení projektu ze strany žadatele po uzavření smlouvy nebo po podpisu 
registračního listu6, je dotčený OP povinný blokovat finanční prostředky až do okamžiku zrušení. 
Poté je nutné v rámci OP vyhlásit novou výzvu a prostředky realokovat. Dle zkušeností na straně 
MMR se ukazuje, že pokud dojde k ukončení více projektů např. ke konci roku najednou, je 
téměř nereálné (ať už z hlediska nedostatku času nebo nedostatku zájemců) připravit novou 
výzvu, nechat ji schválit, vyhlásit, shromáždit projekty, vyhodnotit je, připravit smlouvy, uzavřít 
smlouvy a začít realizovat (finančně) projekty ještě během toho stejného roku. Pak dochází 
k situaci, kdy alokované prostředky zbývají a kumulují se. 

Tabulka 15 ukazuje projekty zrušené již ve fázi administrace. Z tohoto pohledu byly nejhůře 
zasaženy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operační program Výzkum a vývoj (OP VaV), 
(Operační program Podnikání a inovace) OP PI a Operační program Životní prostředí (OP ŽP).  

Tabulka 15:  Projekty vy řazené z administrace v jednotlivých OP do 6. 11. 20 13 

  OP D OP ŽP OP PI OP VaV  OP VK 
OP 

LZZ 
IOP OP TP 

zrušené žádosti % počtu 
žádostí 

27% 28% 26% 46% 54% 64% 9% 14% 

zrušené žádosti % 
finančních prostředků 
ve všech žádostech 

5% 35% 36% 41% 59% 48% 25% 21% 

Zdroj: MMR 

Pozn.: Dostupná data ukazují pouze zrušené projekty po podepsání smlouvy; mnoho projektů bylo zrušeno ještě ve fázi administrace. 

                                                 
6 Například OP ŽP 
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V roce 2008 bylo alokováno více než 100 mld. Kč do více než 3 500 projektů, z nichž bylo 
později zrušeno přes 10 %. Vzhledem k tomu, že v pozdějších letech se podíl zrušených projektů 
nedostal přes 4 %, je zřejmé, že může jít o důsledek propuknutí ekonomické krize (viz Graf 30).  

Graf 30: Vývoj finan čních prost ředků a počtu projekt ů včetně zrušených projekt ů SF a FS 2007 
- 2013 (Kč / %) 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu 

Poznámka: v této statistice jsou uvedeny i projekty, které byly zrušeny zadavatelem výzvy 

V letech 2007 a 2008 se vytvářely projekty za pozitivního očekávání budoucí kontinuálně 
stoupající poptávky a snadného přístupu k externímu financování. Nicméně po vypuknutí krize 
bylo jasné, že poptávka i tržby poklesnou a vzroste celková nejistota ohledně dalšího 
ekonomického vývoje. Zároveň vzrostla i nejistota ohledně dostupnosti externího financování; 
mnoho subjektů již nedosáhlo na bankovní úvěry a velká část projektů musela být zrušena. 
V letech následujících proto podniky na tuto situaci zareagovaly a přizpůsobily jí i projekty. 
Obdobné platilo i pro veřejný sektor. Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že bylo realizováno 
čtyřikrát tolik projektů při přibližně stejně vysoké alokované částce, tj. přistupovalo se k menším 
projektům, které byly v době probíhající krize méně rizikové.  

2.3.3 Dopady na jednotlivé operační programy 

Dopad ekonomické krize na čerpání fondů z jednotlivých OP ilustruje Graf 31, který ukazuje 
podíl jednotlivých OP na zrušených projektech ve sledovaném období. Největší počet projektů 
byl zrušen v rámci OP PI. Pokud se podíváme na objem prostředků alokovaných do zrušených 
projektů, jde kromě OP PI také o Operační program Doprava (OP D). OP ŽP není v grafu 
zachycen z důvodu specifických postupů v rámci schvalování projektů. Je mu proto věnována 
zvláštní subkapitola, kde jsou uvedena data specifika OP ŽP zohledňující. 

V OP PI bylo k 6. 11. 2013 vyřazeno z administrace z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo 
stažení žadatele celkem 4 266 žádostí v celkové hodnotě 60,9 mld. Kč. Vyřazené žádosti obnáší 
26 % z celkového počtu žádostí a současně 35,8 % finančních prostředků všech žádostí. 
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Graf 31: Struktura jednotlivých OP dle po čtu zrušených projekt ů a celkové alokované sumy za 
roky 2007 – 2013 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu 

Pozn.: Tato statistika nezahrnuje OPŽP, u něhož dochází ke specifickým postupům v rámci schvalování projektů 

2.3.3.1 Operační program Životní prostředí 

OP ŽP je specifickým případem. U tohoto operačního programu sice nenastala situace 
hromadného rušení projektů po uzavření smlouvy (a tedy alokování prostředků), projekty však 
byly rušeny již v dřívější fázi a proto se OP ŽP neobjevuje ve výše diskutovaných statistikách a je 
mu věnována tato subkapitola. V případě OP ŽP se před podpisem smlouvy vyplňují tzv. 
registrační listy, na základě kterých jsou finanční prostředky danému projektu „zablokovány“. 
Uchazeč může před uzavřením smlouvy odstoupit od realizace projektu kdykoliv, a podle 
zkušeností Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) tak firmy dělají mnohdy na poslední chvíli. 

Vývoj zrušených projektů před uzavřením smlouvy (tedy ve fázi registrace žádosti, žádosti ve fázi 
schváleného registračního listu a žádosti ve fázi vydaného rozhodnutí) ukazuje následující 
tabulka. Významné rušení projektů začalo v roce 2010, v roce 2011 došlo k mírnému poklesu 
(kdy ale počet zrušených projektů stále výrazně převyšoval tento počet v letech 2008 a 2009), 
v roce 2012 a 2013 počet zrušených žádostí opět výrazně rostl až na číslo 542.  

Tabulka 16: Projekty zrušené v OP ŽP (po čet) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Odstoupeno od RoPD 0 0 1 1 5 6 

Odstoupeno od schváleného projektu 10 19 46 104 86 336 

Zrušeno žadatelem 36 18 211 92 142 200 

Celkem zrušeno projektů 46 37 258 197 233 542 

Zdroj: EEIP, a.s . na základě http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/ a dat poskytnutých MMR 
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Na skutečnost, že je objem těchto zrušených žádostí velmi významný z pohledu čerpání 
prostředků z OP ŽP, poukazuje i fakt, že tyto zrušené projekty tvořily téměř 50 % z celkové 
alokované částky pro OP ŽP od roku 2007 (data k 18. 6. 2013).  

Následující tabulka ukazuje, že nejvíce projektů bylo zrušeno v rámci osy 3 (Dotace na udržitelné 
využívání zdrojů energie). Alarmující je relativně vysoká částka určená na zrušené projekty u osy 
1. Z tohoto pohledu tvoří osa 1 a osa 3 dohromady celkem 46 % prostředků na zrušené projekty 
celkem, z pohledu alokovaných prostředků pro OP ŽP tvoří osa 1 a osa 3 celkem 48 %.    

Tabulka 17: Projekty zrušené v OP ŽP podle jednotli vých os (po čet / Kč) 

  
Počet zrušených projektů v letech 

2007 - 2013 
Suma prostředků na zrušené projekty v 

letech 2007-2013 

Osa 1 159                                      17 661 972 837  

Osa 2 211                                      13 828 695 660  

Osa 3 475                                        8 343 000 269  

Osa 4 132                                      11 357 922 772  

Osa 5 24                                           727 470 132  

Osa 6 277                                        3 415 134 704  

Osa 7 19                                           448 184 179  

Osa 8 12                                             52 208 850  

Zdroj: EEIP, a.s . na základě http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu/ a dat poskytnutých MMR 

Jak osa 1, tak osa 3 jsou určeny žadatelům z veřejného sektoru; o dotace v ose 1 mohou zažádat 
především obce a města, v ose 3 pak zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké 
školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi, což naznačuje vysokou 
míru vlivu prostředků plynoucích z OP ŽP na situaci veřejných rozpočtů a naopak vliv veřejných 
rozpočtů na možnost čerpání fondů z OP ŽP.  

Následující tabulka ukazuje vývoj investičních nákupů a souvisejících výdajů v krajích a obcích 
(které slouží mimojiné ke spolufinancování projektů v rámci  OP ŽP) v letech 2007 až 2012. Tyto 
výdaje rostly až do roku 2009. V roce 2010 pak došlo k poklesu, který trval až do roku 2012. 
Tento trend kopíruje vývoj diskrečních opatření přijatých v roce 2010 a dále (viz kapitola 1.3). 
Zároveň koresponduje s výrazným počtem rušených projektů v rámci OP ŽP od roku 2010. Je 
tedy pravděpodobné, že mnoho projektů bylo zrušeno právě díky snížení investičních výdajů na 
straně obcí a měst. 

Tabulka 18: Vývoj výdaj ů na investi ční nákupy v krajích a obcích (mil. K č) 

mil. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Investiční nákupy a související výdaje 69635 75450 97425 93708 81071 72479 

Meziroční růst   8% 29% -4% -13% -11% 

Zdroj: MFČR 

K celkovému počtu zrušených projektů pak samozřejmě přispěly i v rámci jiných prioritních 
soukromé subjekty. Vliv krize na jejich hospodaření a důvody odstupování od projektů jsou 
popsány v kapitole 2.1. Indikátorem nižší aktivity v oblasti životního prostředí může být ukazatel 
investic do životního prostředí v podnikovém sektoru. Jak ukazuje následující tabulka, v roce 
2010 došlo k poklesu investic do životního prostředí v podnikovém sektoru v České republice o 
4 %. Nejhorší situace byla v oblasti ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod a 
nakládání s odpady, kde byl pokles 32 %, resp. 16 %. Naopak v oblasti s nakládání s odpadními 
vodami v roce 2010 pouze poklesl růst investic, do záporných čísel se ale nedostal. 
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Tabulka 19: Vývoj investic do životního prost ředí v podnikovém sektoru ČR v jednotlivých 
oblastech ochrany ŽP 

  

Celkem 
investice na 

ochranu 
životního 
prostředí 

Ochrana 
ovzduší  

a klimatu 

Nakládání  
s odpadními 

vodami 

Nakládání                     
s odpady 

Ochrana  
a sanace 

půdy, 
podzemních  

a 
povrchových 

vod 

Omezování 
hluku a 
vibrací 
(kromě 
ochrany 

pracovišť) 

Ochrana 
biodiverzity   

a krajiny 

2008 2% -35% 25% 23% 20% -18% -6% 

2009 16% -5% 13% 5% 32% 8% 38% 

2010 -4% -2% 6% -16% -32% -14% -6% 

2011 10% 35% 7% -1% 32% -12% -6% 

2012 3% -14% 23% -13% -18% 24% -28% 

Zdroj: ČSÚ 

U jednotlivých projektů se často jednalo o významné finanční částky (v řádech stovek milionů 
Kč), které byly blokovány a nemohly být vykázány EK. Příklady takových projektů uvádí Tabulka 
20, ze které je zřejmé, že se jedná o velké projekty v řádu stovek milionů Kč. 

Tabulka 20: Ukázka projekt ů OP ŽP, které byly zrušeny  

Název projektu 
Celkový součet, který Platební a 
certifikační orgán (PCO) nemohl 

vykázat EK 
Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním Integrovaného 
centra pro nakládání s odpady 

197 976 900 Kč 

Modernizace Teplárny AMFM - snížení emisí NOx, SO2 a TZL 77 665 715 Kč 

Informační systém ENVIVoda 101 210 724 Kč 

Snížení emisí NOx kotle K7 a SO2 182 952 215 Kč 

Centrum třídění a recyklace skla 153 673 751 Kč 

Kanalizace Praha-Horní Počernice, etapa 0004 Domkovská 86 020 653 Kč 
Intenzifikace ČOV a odkanalizování místních částí města Rychnov 
nad Kněžnou 

86 010 388 Kč 

Skalice nad Svitavou, Jabloňany - kanalizace a ČOV 81 117 367 Kč 

Odkanalizování města Petřvald 151 297 126 Kč 

Karviná - odkanalizování okrajových částí, lokalita 2,3 75 949 518 Kč 

Zdroj: MMR 

 

2.4 Fiskální opatření na mezo a mikroúrovni 

Již od roku 2009 bylo zřejmé, že ekonomická krize zasáhne objem čerpání prostředků ze SF a FS. 
Proto byla navržena opatření, která měla za cíl eliminovat očekávané negativní dopady a překonat 
překážky bránící plynulé implementaci OP. V roce 2009 tak byl proveden MMR – NOK 
(Národní orgán pro koordinaci) komplexní průzkum legislativních bariér v plynulé implementaci 
operačních programů, jehož výsledkem byla definice konkrétních návrhů legislativních 
operačních opatření. Tato opatření spočívala ve zjednodušení schvalovacího procesu, 
zjednodušení administrativních procedur s pozitivním dopadem na oblast finančního plánování a 
řízení a ve zjednodušení administrativních úkonů při výkonu kontrolní činnosti a řešení 
nesrovnalostí. 

V návaznosti na tato opatření bylo navrženo 15 legislativních a dalších změn, z nichž velká část 
byla předložena na jednání vlády již v roce 2010. Jejich schválením došlo k výraznému snížení 
administrativní zátěže a ke zjednodušení čerpání fondů. Mimo to byly na úrovni jednotlivých OP 
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uskutečněny další kroky vedoucí ke zlepšení situace v objemu jejich čerpání. Přesto však nebude 
pravděpodobně dosaženo vyčerpání financí alokovaných České republice v rámci SF a FS 
v programovém období 2007 až 2013 a dopady ekonomické krize ve formě odstupování od 
projektů tak převáží působení uvedených opatření. 

MMR na základě zkušeností a reakce žadatelů identifikovalo jako hlavní důvody odstoupení od 
projektu následující: 

• změna investičních priorit - potřeba úspor a zajištění dostatečného cash flow žadatele - v době 
úsporných opatření bylo nezbytné omezit objem investic na minimum; 

• nepřenositelnost dotačního titulu - např. z dceřiné společnosti na společnost mateřskou; 
• nedostatek volných finančních prostředků; 
• nezískání úvěru od banky; 
• škrty v realizačních plánech žadatelů. 

Přesto daná opatření jistě zefektivnila čerpání prostředků ze SF a FS a v budoucnu může právě 
zkvalitnění celého procesu pomoci k překonání ekonomické krize v České republice, pokud 
zároveň nedojde ke snížení alokovaných prostředků v dalším období z důvodu nedočerpání 
prostředků. Zde je vhodné zdůraznit, že další kroky ke zlepšení čerpání SF a FS v 
programovacím období 2014 – 2020 již byly podniknuty. Návrhy na další zjednodušení 
administrace z roku 2012 jsou uvedeny v následujícím boxu. 

Box 1: Principy zjednodušení pro žadatele a p říjemce p ři čerpání evropských 
prost ředků v programovém období 2014 – 2020 

• Výzvy pro předkládání projektových žádostí - je nutné sjednotit a zpřehlednit dokumentaci k 
výzvám. Vytvořit ucelený systém dokumentů pro žadatele a příjemce, snížit množství jednotlivých 
dokumentů a zaměřit se na větší srozumitelnost. Sjednocení bude dosaženo také vytvoření 
společného webu, kde budou k dispozici základní informace o právě probíhajících a plánovaných 
výzvách a související dokumentace k výzvě (příručky, metodiky).  

• Příprava a předkládání projektových žádostí - při přípravě projektu je nutná intenzivnější 
komunikaci mezi potenciálním příjemcem a řídícím orgánem (zprostředkujícím subjektem), a to 
daleko dříve, než dojde k předložení žádosti, a to nejen v oblasti splnění formálních náležitostí, ale 
také v oblasti samotného nastavování věcného zaměření plánovaného projektu a více tak posílit 
princip partnerství.  

• Výběr projektu a jeho hodnocení - nastavení hodnotících a výběrových kritérií je nutné tak, aby byla 
primárně zaměřena na hodnocení kvality a výstupů projektů a s ohledem na principy 3E 
(hospodárnost, efektivnost a účelnost) a strategii daného programu. Je nutné nastavit jednotný 
přístup všech řídících orgánů (zprostředkujících subjektů) při oznamování výsledků hodnocení, a to 
zejména v případě, když žadatel neuspěje, je nutné vytvořit pravidla pro zveřejňování a zasílání 
dokumentů a posudků hodnotitelů týkající se hodnocení a výběru projektu čistě proto, aby se žadatel 
mohl poučit z vlastních chyb.  

• Realizace projektu - doporučuje se další využití paušálních výdajů (procentní sazba pro nepřímé 
výdaje, unit cost, jednorázové částky), je nicméně nutné zcela jednoznačně formulovat pravidla pro 
jejich stanovení, uplatňování, evidenci a jejich kontrolu, a to podle platné české i evropské legislativy, 
vhodné je vydefinovat typy intervencí (typy projektů), kde je to žádoucí. Dále je vhodné provádět 
ex-ante kontroly veřejných zakázek v průběhu realizace projektu, tedy před samotným vyhlášením 
zakázky a uzavřením smlouvy, to má vliv na eliminaci problémů s uznatelností některých výdajů a 
vznikem nesrovnalostí.  

• Systém kontrol - doporučuje se zajistit výměna informací např. prostřednictvím pracovní skupiny, 
které by se na centrální úrovni účastnily zainteresované subjekty reprezentující všechny typy a 
úrovně kontrol a na které by byl koordinován plán kontrol prováděných na úrovni řídícího orgánu 
(zprostředkujícího subjektu), příp. také ve spolupráci s Auditním orgánem (a dalšími relevantními 
subjekty). (Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz) 
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2.5 Závěr 

Česká republika nebude pravděpodobně schopna v programovém období 2007-2013 vyčerpat 
všechny prostředky ze SF a FS v důsledku nesplnění pravidla n+3/2. Výrazný podíl na tom 
budou mít důsledky ekonomické krize, kterou si ČR prošla. Není pochyb o tom, že tato krize 
měla na českou ekonomiku výrazný negativní dopad, který se začal mírně projevovat již v roce 
2008, naplno pak v roce 2009. 

Jak ukazují data o firmách v ČR, byl ekonomický pokles podniků v roce 2009 významný, 
následkem čehož bylo mnoho naplánovaných projektů zrušeno nebo přizpůsobeno nové situaci. 
Nejistota ohledně dalšího vývoje české ekonomiky bránila podnikům v rozjíždění nových 
projektů, např. za pomoci financí SF a FS, i v následujících letech. Obdobné platilo pro instituce 
státní a veřejné správy. 

Podniky čelily během krize snížené poptávce a zhoršeným možnostem získání úvěrového 
financování. Poklesly jim tržby, nebyly schopny získat nové bankovní úvěry a mnoho projektů 
muselo být zastaveno. Tyto skutečnosti se zvlášť výrazně projevily v oblasti VaV a inovací, kde 
byly zejména v roce 2009 projekty hromadně rušeny a odsouvány, jelikož se firmy soustředily na 
jiné priority, např. zajištění dostatečného cash flow apod. Tato situace ovlivnila čerpání peněz 
ze SF a FS, v jejichž rámci jsou podporovány i projekty související s VaV a inovacemi. Jak se 
ukázalo, investice a VaV jsou tak v krizi jedny z prvních výdajů, jež firmy škrtají.  

Změna priorit proběhla také u veřejných institucí, jimž bylo v rámci konsolidaci významně 
zasaženo do rozpočtů. 

Analýza projektů s alokací prostředků ze SF a FS ukázala, že počet zrušených projektů kopíruje 
nepříznivou situaci podniků a veřejných subjektů v ČR, přičemž tento indikátor ukazuje na jeden 
z hlavních důvodů nevyčerpání alokované částky SF a FS pro programové období 2007 – 2013. 
Příliš optimistické projekty z předkrizových let a následné přizpůsobení se novým podmínkám 
mělo za následek, že přibližně 10 % všech projektů podaných v roce 2008 bylo později zrušeno. 

Nejvíce dopadla krize na OP ŽP a OP PI. OP PI se musel vypořádat s poklesem poptávky 
financování v oblasti VaV a inovací. OP ŽP utrpěl především nutností blokovat finanční 
prostředky projektům ještě před uzavřením smlouvy. V případě zrušení projektu pak bylo 
obtížnější flexibilně reagovat a prostředky poskytnout jiným subjektům.  

Z výše uvedeného se tedy můžeme domnívat, že se České republice v programovém období 2007 
– 2013 pravděpodobně nepodaří dočerpat prostředky ze SF a FS také z důvodu ekonomické 
krize, která byla neočekávaná a na ekonomiku a podniky dopadla velmi tvrdě.  
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Zkratky 
ČNB  Česká národní banka 

ČSÚ  Český statistický úřad 

CDO  Collateralized debt obligations 

EBIT  Earnings before interest and taxes 

EK    Evropská komise  

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj  

ESF   Evropský sociální fond  

EU  Evropská unie  

EUR    Společná evropská měna euro  

FS    Fond soudržnosti  

IOP    Integrovaný operační program  

MBS  Mortgage Backed Securities 

MF ČR   Ministerstvo financí  

MMR    Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSC2007   Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti  

MSP  Malé a střední podniky 

NOK   Národní orgán pro koordinaci  

NSRR    Národní strategický referenční rámec  

NERV   Národní ekonomická rada vlády 

OP    Operační program / programy  

OP D    Operační program Doprava  

OP LZZ   Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  

OP PA   Operační program Praha – Adaptabilita  

OP PI    Operační program Podnikání a inovace  

OP PK   Operační program Praha - Konkurenceschopnost  

OP VaVpI   Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

OP VK   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

OP TP   Operační program Technická pomoc  

OP ŽP   Operační program Životní prostředí  

PCO    Platební a certifikační orgán  

PSP  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

ROP    Regionální operační program / programy  

ROP JV   Regionální operační program Jihovýchod  

ROP JZ   Regionální operační program Jihozápad  

ROP MS   Regionální operační program Moravskoslezsko  

ROP SČ   Regionální operační program Střední Čechy  
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ROP SM   Regionální operační program Střední Morava  

ROP SV   Regionální operační program Severovýchod  

ROP SZ   Regionální operační program Severozápad  

ŘO    Řídící orgán  

SF    Strukturální fondy  

SFDI    Státní fond dopravní infrastruktury 

SFRB   Státní fond rozvoje bydlení  

SFŽP    Státní fond životního prostředí  

SPAR  Strategie připravenosti a akcelerace růstu 

SR    Státní rozpočet  

VaV  Věda a výzkum  

  



50 

 

Kontakt na zpracovatele:  

 

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 

EEIP, a.s. 

Thunovská 12 

118 00 Praha 1 

Email: michal.mejstrik@eeip.cz 

Tel.: +420 224 232 754  

http://www.eeip.cz/ 

 

PhDr. Dita Tesárková 

Email:  dita.tesarkova@eeip.cz 

Tel.: +420 606 657 580 

 

 

 

 

 

 


