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Vliv finanþní krize na malé a stĜední podniky v ýeské republice
Impact of the Economic Crisis on the Small and Medium-sized Companies
in the Czech Republic
Jana Hornungová, Markéta Klímková
Abstract
Purpose Purpose of this article is the economic crisis. This topic is actually very actual and interesting. Results of the crisis induced not only activities of enterprises worldwide, but also most of the
nation economics of individual states. The economic crisis is a problem for state, companies and people, which have to be solved urgently. Especially in the Czech Republic there is lower buying power
(no money among the people), companies have problems with financing of their activities (buying
materials, labor costs, fixed costs of their activities), and lot of companies had to ended their activities.
Scientific aim Scientific aim of this article is summarization and overview of the crisis, which had
already taken place in 1929 and the current economic crisis, with the consequences that the companies have to cope with.
Methodology/methods Methodology and methods which we used are following. This article includes
theoretical information about the crisis in the history and its impact on activities of the states. Consequently there is information about the actual crisis which includes theoretical data, statistical data and
our research of small and medium-sized enterprises (family enterprises). The research focuses on
perceptions of the crisis. In the article is used method of the questionnaire research, which is analyzed
and presented using graphical methods.
Findings Findings of this article are new information in this area, which can be interesting and useful
for another research. Within the frame of new information we deduced results, which are concerned
with this issue. Most of results include explaining of the facts – new information.
Conclusions Conclusion of this article is the compact review of the size of the small and mediumsized enterprises in the Czech Republic, which were affected due to the economic crisis. In the time
of crisis there is (on the market) a rule to reduce the income of the population and thus to lower purchasing power. Companies must choose different options, which should lead to the continuation of
business as well as to optimize resources (e.g. production).
Keywords: Great Depression, Small and Medium-sized companies, Family Business, Economic Cycle, Questionnaire Research
JEL Classification: M21
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k výraznému poklesu cen produktĤ a snížení
investic. Rozvrácen byl také zahraniþní obchod,
jelikož si tato situace vyžádala mezinárodní
kartelizaci a monopolizaci. Velkým problémem
byla obrovská nezamČstnanost, která postihla
všechny státy, které byly krizí ovlivnČny.
(Klímková, 2009; Volek, 2002; Žídek, 2007)

Úvod
Pro lepší pochopení všech souvislostí,
které se týkají krize, je uvedena základní charakteristika deprese, jež ovlivnila ekonomiku
v minulém století (rok 1929) a následnČ je rozebrána aktuální ekonomická krize a její vliv na
þinnost þeských firem. ýlánek v sobČ zahrnuje
výzkum mezi malými a stĜedními podniky (rodinnými podniky). PrĤzkum je zamČĜen na
menší podniky a jejich vnímání krize (jak krizi
ve své þinnosti pocítily, zda musely omezit,
pĜípadnČ zrušit svou þinnost apod.). V þlánku je
použita metoda dotazníkového šetĜení, která je
vyhodnocena a pomocí grafických metod prezentována. Cílem pĜíspČvku je pĜinést nové
poznatky z této oblasti. V rámci takto získaných
informací jsou vyvozeny závČry, které se dané
problematiky týkají. Hlavním výstupem je ucelený pĜehled o postižení malých a stĜedních
podnikĤ v ýeské republice dĤsledky ekonomické krize, který je podložený, jak již existujícími
údaji, tak našimi vlastními – novými daty.

2 Dopady souþasné finanþní krize (2008)
Aktuální krize, která zasáhla vČtšinu národních ekonomik, má své koĜeny v USA. Zde
vypukla zhruba ke konci 90. let 20. století, do
ýeské republiky dorazila pĜibližnČ ve druhé
polovinČ roku 2008. Vše má za následek razantní snížení úrokové sazby, jež si vyžádaly
pokles hypoteþních úrokových sazeb. Z tohoto
dĤvodu se zvýšil poþet žadatelĤ o hypotéþní
úvČry, kteĜí ovšem nebyli dĤkladnČ provČĜováni
z hlediska jejich bonity. V roce 2004 nastal
zlom ve výši základní úrokové sazby, která se
z pĤvodní hodnoty 1% vyšplhala v prosinci
2005 až na hodnotu 5,25%. Z uvedeného dĤvodu došlo k tomu, že se zvýšily také hypotéþní
úrokové sazby. RĤst hypoteþních úrokových
sazeb zapĜíþinil logicky nárĤst mČsíþních splátek hypoték a dostal tím do finanþní tísnČ
nejménČ bonitní domácnosti. Tento problém
vyústil také ve snižování výdajĤ domácností a s
ním spojeného snížení poptávky a nesplácení
hypoték (Zemánek, 2008).
Zatímco tedy krize v roce 1929 byla
zpĤsobena pĜevážnČ extremním nadhodnocením
akciových trhĤ, souþasná situace byla zapĜíþinČna americkou hypoteþní krizí, která zpĤsobila, že burzy po celém svČtČ zaznamenaly hluboký propad. PĜesto je již v souþasné dobČ
velmi dobĜe zĜetelné, že tato ekonomická krize
neohrozila pouze finanþní sektor, ale zasáhla
také do rĤzných podnikatelských sfér. NapĜ.
v USA se projevila pĜevážnČ v prĤmyslu, kde
došlo k poklesu prodeje automobilĤ. V rámci mimoevropských zemí docházelo zejména ke
zpomalení hospodáĜského rĤstu, k problémĤm,
jež vznikaly zmenšeným exportem (uzavírání
továren, zvyšování nezamČstnanosti) a samozĜejmČ i pĜedlužením ekonomiky. Co se týþe
Evropy, mĤžeme zhodnotit, že v podstatČ ve
všech zemích došlo ke snížení hodnoty HDP,
pĜípadnČ k jejímu zpomalení. VČtšina vlád
schválila rĤznČ velké soubory opatĜení, které
mČly pomoci státní ekonomice, Ĝadí se zde
napĜ. penČžní prostĜedky bankám na financování jejich potĜeb, pomoc rodinám a podnikĤm ke

1 Velká hospodáĜská krize (1929)
Krize, která byla považována do dnešní
doby za nejhorší, vypukla 24. Ĝíjna 1929 krachem akcií na newyorské burze. O jejím vzniku
existuje Ĝada vysvČtlení, z nichž mnohé jsou
silnČ politicky zabarvené. Šlo však pĜedevším o
systémovou chybu, a to pĜevážnČ na mikroekonomické úrovni. Je zĜejmé, že chybné bylo i
propojení komerþního a investiþního bankovnictví, které bylo zakázáno již roku 1932
v rámci Glass-Steagallova zákona. Taktéž bylo
zavedeno povinné pojištČní vkladĤ a zákony na
ochranu drobných akcionáĜĤ. Postup Federálního rezervního systému na pĜelomu dvacátých a
tĜicátých let byl rovnČž apolitický – zamČĜoval
se výhradnČ na udržení zlatého standardu za
každou cenu. Zlatý standard byl již v této dobČ
pĜežitkem a jeho udržování bylo ryzím samoúþelem bez rozumného ekonomického zdĤvodnČní. Ekonomové a politikové tehdejší doby
byli naprosto zaskoþeni a dezorientováni. Vynikající ekonom Irving Fisher se proslavil svojí
„nesmrtelnou pĜedpovČdí“ nČkolik týdnĤ pĜed
burzovním krachem: ”Akciový trh dosahuje
stavu, který vypadá jako trvale stabilní plató.
Oþekávám, že akciový trh bude za nČkolik mČsícĤ znatelnČ výše než nyní.”Charakteristickým
rysem tohoto období byl pokles prĤmyslové
výroby, který byl v této dobČ více než znepokojující.
V zemČdČlství
došlo
pĜevážnČ
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Více než tĜetina podnikĤ omezila nebo plánuje
omezit kvĤli poklesu zakázek výrobu. Je dĤležité položit si otázku, co budou firmy dČlat,
jakmile dojde k navýšení pĜílivu zakázek? Je
zĜejmé, že se budou opČt potýkat s problémy,
které budou v tomto pĜípadČ paradoxnČ vyvolané pĜílivem zakázek a nedostatkem kvalifikovaných zamČstnancĤ. Tento negativní proces
povede k odlivu zákazníkĤ (ýTK, 2009; Hornungová, 2009).

zmírnČní dopadĤ této globální krize (ýTK,
2009; Musílek, 2008).
3 Následky krize v ýeské republice
Co se týþe ýeské republiky, ani ta se
nevyhnula ekonomické krizi. Prvotním ukazatelem je propad þeské koruny. Ten zapĜíþinil problémy firmám, které podnikají v rámci exportu/importu. MČna, která v krátké dobČ þasto
mČní svou hodnotu, zpĤsobuje problémy kurzových rozdílĤ. ýeské firmy, které se orientují
na vývoz zboží do zahraniþí, ztrácí díky nízce
postavené korunČ þást svých ziskĤ a tím pádem
se dostávají do finanþních problémĤ. ýeská
republika se stejnČ jako zemČ StĜední Evropy
Ĝadí ke státĤm, které krize zasáhla svými druhotnými následky. Ty se projevily pĜevážnČ ve
ztrátách automobilového prĤmyslu, který je
považován za urþitého tahouna þeské ekonomiky. VČtšina automobilek (napĜ. Škoda Auto,
Hyundai, Tatra) musela kvĤli nízké poptávce
propouštČt, omezit výrobu, což mČlo neblahý
vliv i na jejich dodavatele, z nichž mnozí museli propouštČt své zamČstnance, snížit þi doþasnČ
zastavit výrobu. Problém nastal také ve skláĜském prĤmyslu, který lze považovat za tradiþní
þeský obor, který se bohužel ve stále se zvyšujícím množství potýká s poklesem zakázek,
levnou konkurencí ze zahraniþí þi dopady urþitých privatizaþních a manažerských rozhodnutí.
Je známo, že vČtšina tČchto firem skonþila
v konkurzu a bez zamČstnání je díky tomu nČkolik tisíc lidí. Mezi naše nejznámČjší
spoleþnosti patĜí Bohemia Crystalex Trading a
Parcela Plus (Hornungová, 2009).
Snížení pĜílivu zakázek o desítky procent pĜivedlo mnoho þeských podnikĤ ke krachu, protože na nČj nebyly pĜipraveny. NČkteré
tento problém zaþaly Ĝešit zkracováním týdenní
pracovní doby na kratší, rušením nepĜetržitých
provozĤ, popĜípadČ rušením noþních smČn.
V horším pĜípadČ docházelo a neustále dochází
k masivnímu propouštČní kvalitních pracovníkĤ. V prvním þtvrtletí 2009 ukazatel nezamČstnanosti dosáhl 7 % a pĜedpokládá se, že v roce
2010 dosáhne 8-10 %. Krize se tedy urþitým
zpĤsobem projevila ve všech sektorech hospodáĜství. „NapĜíklad z nedávného prĤzkumu
HospodáĜské komory ýR (HK) pro HospodáĜské noviny (HN) vyplynulo, že každá druhá
malá nebo stĜední firma v ýesku už musela
kvĤli špatné ekonomické situaci propouštČt
nebo se k takovému kroku v brzké dobČ chystá.

4 Respondenti výzkumu
V rámci tohoto pĜíspČvku byly objekty
prĤzkumu podnikatelské subjekty, jak právnické tak fyzické osoby, podnikající na území
ýeské republiky. Vzorek respondentĤ, kteĜí byli
obesláni námi vytvoĜenými dotazníky, byl z
oblasti Severní Moravy a Slezska. Jednalo se
pĜedevším o malé podniky do 50 zamČstnancĤ a
stĜední podniky do 250 zamČstnancĤ. Rozesláno bylo cca 150 dotazníkĤ, vrátilo se nám jich
54, tudíž návratnost byla cca 36 % tedy nízká.
VČtšina dotázaných firem byly fyzické
osoby, jak je patrné z Grafu 1. I pĜestože byl
dotazník rozeslán velkému spektru firem s rĤznou právní formou, nakonec se nám vrátily
dotazníky pouze od dvou typĤ.
S ohledem na dopad ekonomické krize
se v ýeské republice zvyšuje poþet fyzických
osob, které zvažují pĜevedení firmy na spoleþnost s ruþením omezeným. Velkou roli zde hraje právČ ekonomická situace na trhu, kdy finanþní krize a její vliv na fungování firem
„inspiruje“ podnikatele k pĜevedení þinnosti na
jinou právní formu podnikání, pĜi které ruþí
pouze do výše svého vkladu a jsou tímto chránČni pĜed totálním finanþním krachem.
5 Diskuze nad výsledky prĤzkumu
Jak již bylo uvedeno, prĤzkum zamČĜujeme na malé a stĜední podniky (rodinné podniky). ProstĜednictvím dotazníku jsme emailem
oslovily firmy, které pĤsobí na Severní MoravČ
a požádaly je o jeho vyplnČní. Dotazník je zamČĜen na vnímání krize firmami. ZjišĢovaly
jsme odpovČdi na následující otázky:
Jakým zpĤsobem jste se Vy, jako zástupce Vaší firmy, dozvČdČl (a) o souþasné
ekonomické krizi?
Znepokojila Vás tato informace již ve
chvíli, kdy jste se o dané situaci dozvČdČl (a)?
Jaký vliv mČla ekonomická krize na þinnost
Vaší firmy?
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Jakým pozitivním zpĤsobem se tento
vliv projevil?
Jakým negativním zpĤsobem se tento
vliv projevil?
Pro prezentaci výsledkĤ tohoto výzkumu jsme vybraly pouze ty nejzajímavČjší údaje
a jejich výsledky popisují postavení malých a
stĜedních podnikĤ v Moravskoslezském kraji v
souþasném období deprese. Veškeré otázky
položené respondentĤm v dotaznících smČĜovaly k získání informací, jak souþasná doba dané
firmy ovlivnila.
Jedním ze základních cílĤ bylo zjistit,
jaký dopad mČla krize na þinnost firem. Výsledky odpovČdí na tuto otázku je možno vidČt
v Grafu 2. Nikdo z respondentĤ nepocítil pozitivní vliv na svou þinnost, vČtšina se shodla na
tom, že krize se na jejich þinnosti projevila ne-

gativnČ. Z celkového poþtu 54 respondentĤ 30
uvedlo právČ tento údaj.
Co se týþe negativního dopadu, zde
jsme zkoumaly, jak pĜesnČ se negativnČ krize
v daných podnicích projevila. (Graf 3) Jako
nejvČtší problém firmy vidí snížení tržeb oproti
pĜedchozím obdobím. Tento problém souvisí
také s dalšími odpovČćmi, jako je propouštČní
zamČstnancĤ a snížení výrobních nákladĤ. Druhou nejþastČji zmínČnou odpovČdí bylo „ukonþení spolupráce“. Zajímavým zjištČním bylo, že
nikdo z námi oslovených respondentĤ nebyl
nucen v období krize ukonþit svou þinnost.
PĜi výbČru možnosti „jiné“ firmy odpovČdČly, že od období pĜed krizí mají ménČ zakázek, což souvisí také se snížením tržeb a také
že byly nuceny zvolit levnČjší varianty výrobku.
Z Grafu 4 lze vyþíst, že nejpostiženČjším sektorem byl sektor služeb a druhou nejvíce
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V rámci našeho výzkumu jsme chtČly
také zjistit, jak postihla krize rodinné podniky
ve zkoumaném regionu. V Grafu 5 je možné
vidČt, jaké množství z celkového poþtu oslovených firem byly rodinné podniky. Charakteristickým rysem rodinných podnikĤ je zcela jistČ
snaha o ekonomickou prosperitu a bezproblémové fungování firmy. Z našeho prĤzkumu
jasnČ vyplývá, že i pĜes tuto snahu se rodinným

zasaženou oblastí byla výroba. Jedná se tedy o
zamČĜení jednotlivých podnikĤ, kdy nČkteré
z firem uvedly více než jednu nabízenou možnost. Výsledek je charakteristický právČ pro
oblast Severní Moravy, která je spíše prĤmyslovou oblastí, tím pádem vČtšina firem je zamČĜena právČ na tyto dvČ oblasti podnikatelské
þinnosti. Ekonomický propad se tím pádem
dotkl ve velké míĜe výroby a služeb.
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podnikĤm krize nevyhnula a zasáhla je více þi
ménČ, a to bez ohledu na to, kolik úsilí, energie
a osobní zainteresovanosti jednotliví þlenové
rodinné firmy do podnikání v období krize vložili.
Ekonomická krize se tedy v Moravskoslezském kraji projevila ve všech sférách podnikatelské þinnosti, nejvíce v prĤmyslové oblasti, která je pro tento región charakteristická.
VČtšina námi oslovených firem byla rodinnými
podniky, které se také setkaly s negativním
dopadem ekonomické krize na jejich þinnost.

stĜednictvím dotazníkové metody jsme oslovily
vČtšinu malých a stĜedních podnikĤ Severomoravského kraje a snažily jsme se zjistit, která
odvČtví byla zasažena nejvíce, þi jaký dopad
mČla krize na dané podniky.
Z výzkumu jsme zjistily, že v rámci našich respondentĤ postihla krize nejvíce sektor
služeb. Krize jako taková nezapĤsobila ani na
jednoho z respondentĤ pozitivnČ, ale naopak
negativnČ, a to pĜevážnČ snížením tržeb a ukonþením spolupráce. Výzkum nám dokázal to, na
co jsme v pĜedešlé kapitole poukázaly ve vztažení krize na þeské podniky. Spousta þeských,
ale i svČtových podnikĤ, zaþala s krizí bojovat
propouštČním svým zamČstnancĤ. V souþasné
dobČ existuje tolik kvalitních metod, které by
mohly být pĜi Ĝešení použity, a které budou mít
velmi efektivní uplatnČní v podnicích i po
skonþení období recese a poþátku expanze.
Firmy se musí v souþasné dobČ vypoĜádávat
nejen s ekonomickou krizí, ale i s vysokou mírou konkurence na globálním trhu. Jsou nuceny
hledat nové zpĤsoby, které jim zaruþí setrvání
na globálním trhu a lze také hovoĜit o jejich
pĜežití v souvislosti s hospodáĜskou krizí.
Ekonomické krize jsou souþástí každé
ekonomiky. Svými následky nutí jednotlivé
státy k opatĜením, které by jindy považovaly za
nemožné. Lze tedy konstatovat, že ekonomická
krize dovede podniky i stát na pokraj svých
možností a provČĜí jejich schopnost reagovat na
vyvolané zmČny. Na trhu v dobČ krize dochází
z pravidla ke snižování pĜíjmĤ obyvatelstva a
tudíž k nižší kupní síle. Podniky musí volit
rĤzná opatĜení, která by mČla vést.

ZávČr
Ekonomická krize se promítá do života
jednotlivce, firem i zemí. Odborníky i investory
zajímají její pĜíþiny. Jaké budou dopady ekonomické krize na ýeskou republiku? Jaký bude
vývoj makroekonomických ukazatelĤ – rĤstu
HDP, zamČstnanosti, inflace, pĜijetí spoleþné
mČny euro apod.? Takové a další otázky si pokládají ekonomové po celém svČtČ.
Samotné téma velké deprese je velice
obsáhle. Najít východiska nebo pĜístupy, jak se
s následky krize vyrovnat není zrovna jednoduché. Možná by se dalo Ĝíci, že se lidé mohli
pouþit z krizí dĜívČjších. Ovšem opak je pravdou. Ono ani moc dobĜe nejde vycházet pĜi
Ĝešení souþasné krize z poznatku získaných
bČhem Ĝešení krize minulé, a to nejen z dĤvodu
jiné spoleþenské, ekonomické, finanþní, politické a technologické situace, ale hlavnČ z jiného
dĤvodĤ její existence. SvĤj výzkum jsme zamČĜily na malé a stĜední podniky, které nedokážou
své náklady eliminovat tak efektivnČ jako velké
nadnárodní podniky, a které se ve srovnání
s tČmito podniky s krizí vyrovnávají hĤĜe. Pro-
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